ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 08. 09. 2021, které se konalo v zasedací místnosti OSV

č. 8/2021

Přítomni:
Ing. Olga Vonková, MUDr. Petr Havlík, Mgr. Jana Hronová (on-line), Mgr. Ivana Poschová, Šárka
Zimová Dostálová, Bc. Hana Jašurková, DiS.
Omluveni:
Aleš Černohous, DiS., Valerie Machová, Zuzana Turčeková, DiS., PhDr. Sofie Wernerová
Dimitrovová
Hosté:
Ing. Anna Lehká, Mgr. Eva Štolbová, Bc. Šárka Pavlíková, Bc. Jana Bohuňková
Program jednání:
Úvodní část, seznámení s programem jednání
Stanovisko k „Žádosti Domova Potoky v roce 2021“
Hodnotící kritéria a dotační výzva pro rok 2022 – pokračování
Žádost klientky o přidělení bezbariérového bytu – podnět od Ing. Lehké – pokračování
Různé – zubařské pohotovosti, nedostatek pracovníků na OSPOD, stěhování K-centra, Covid-19
(stav a průběh očkování v Děčíně), řešení mrazů u osob bez domova
6. Závěr (plánování dalších jednání)
1.
2.
3.
4.
5.

1. Úvodní část
Ing. Vonková, předsedkyně komise, přivítala přítomné a informovala o omluvách členů,
pí Turčeková, p. Černohous, pí Machová se omluvily z osobních důvodů, pí Wernerové
Dimitrovové se nepodařilo připojit on-line. Dále seznámila přítomné s programem jednání a na
žádost Ing. Lehké navrhla předřadit bod č. 5 bodu č. 2.
Návrh byl schválen všemi přítomnými členy.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 5 – 0 – 0
2. Stanovisko k „Žádosti Domova Potoky v roce 2021“
Komise obdržela žádost Domova Potoky o dofinancování, proběhla diskuze. V otázce podpořit
žádost Domova Potoky k dofinancování nad rámec dotačního řízení, vzhledem k nízkému počtu
členů, komise nepřijala žádné většinové stanovisko. Komise se jednoznačně shodla na nutnosti
zachovat rovný přístup ve výpočtu a přidělování dotací u všech žadatelů, zároveň však přítomní
členové nenašli shodu v otázce kapacity, s níž má být ve vzorci v případě Domova Potoky
počítáno. Důvodem je fakt, že Domov potoky s celkovou kapacitou 68 lůžek má v základní síti
ÚK zařazených pouze 25 lůžek, zbývajících 43 lůžek je financováno v jiném režimu. Diskuze
byla rovněž vedena o tom, zda zbývající kapacitu považovat spíše za sociální službu či za
soukromý byznys a zda v kontextu dříve uvedeného případný byznys dotovat z veřejných zdrojů.
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Vzhledem k výše uvedenému ponechává komise rozhodnutí o přidělení mimořádných
finančních prostředků zcela na uvážení a rozhodnutí rady města.
Současně považuje za nutné zdůraznit, že nesoulad mezi krajem dotované a celkové kapacity
lůžek je do budoucna nutné vyřešit, neboť není možné udělovat organizaci každoročně výjimku.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 2 – 2 – 1
3. Hodnotící kritéria a dotační výzva pro rok 2022 - pokračování
Komise obdržela stanovisko právního zástupce města Advokátní kanceláře Narcis Tomášek
& partneři k navrženému materiálu – Dotační program – „Podpora oblasti sociálních věcí
a podpora rodiny v roce 2022“. Komise zapracuje připomínky 1, 2, nezapracuje připomínku 3.
K bodu 4 bude připojen odkaz na metodiku KÚÚK a MPSV a bod 1.2. bude rozdělen odrážkami
pro lepší orientaci.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 5 – 0 – 0
Komise byla v rámci tohoto materiálu seznámena s návrhem částky pro dotace na sociální oblast
do připravovaného rozpočtu města Děčína na rok 2022.
Usnesení: Komise souhlasí s navrženou částkou 5 mil. Kč do rozpočtu města na sociální oblast pro
rok 2022 a doporučuje vypracovat zdůvodnění pro další orgány města – finanční výbor, radu
města a zastupitelstvo města.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 5 – 0 – 0
Ing. Vonková předala všem přítomným další materiál, tabulku – „Hodnotící kritéria, dotazy,
očekáváné odpovědi a jejich váhy“, který je nyní možné připomínkovat, případně doplnit,
navrhnout změny atd. Tabulka bude členům a OSV nasdílena k možnosti zapracovat své
připomínky a dotazy. V první fázi budou zapracovány dotazy na žadatele do formuláře žádosti,
v druhé fázi pak bude společně finalizováno hodnocení a váha nastavených kritérií.
4. Žádost klientky o přidělení bezbariérového bytu – podnět od Ing. Lehké – pokračování
Ing. Vonková sdělila přítomným nové informace, navštívila klientku doma. Klientka se dostavila
k další spolupráci na OSV, byl jí nabídnut sociální byt, kde jsou v současné době nájemníci, kteří
neplní podmínky tohoto bydlení. Paní s tímto bytem souhlasí a dále spolupracuje s OSV na řešení
své nejen bytové situace. Je nutné zohlednit zdravotní stav této klientky a současné nevyhovující
bydlení. Bohužel jiný vhodný byt v majetku města není v tuto chvíli k dispozici.
5. Různé
V diskuzi „různé“ (v úvodu jednání) byly zmiňovány primárně témata z předchozích jednání:
a) Stěhování K-centra – Ing. Lehká přítomné informovala, že se stále hledá vhodný objekt,
navržená místa byla zatím všechna z různých důvodů nevyhovující. Objekt by mělo město
případně odkoupit, protože by bylo možné na odkup čerpat dotace státu v rámci projektu.
Nájem budovy není vhodný. Je důležité zohledňovat lokalitu.
b) Řešení mrazů (osob bez domova) – Ing. Lehká informovala, že již nebude možné postavit
stan z technických důvodů, hasiči již dohled také zajišťovat nebudou. Je v jednání řešení této
situace s nízkoprahovým denním centrem – Křesťanským společenstvím Jonáš, z. s.
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c)

d)

e)
f)
g)
h)

i)

Organizace by ve svém objektu zajistila nocleh, na přítomné klienty by dohlížel jeden
pracovník organizace a jeden dobrovolník. Je třeba domluvit spolupráci s dobrovolnickým
centrem a informovat Krajský úřad ÚK o zamýšleném řešení. Finanční náhrada za tyto služby
bude zapracována do návrhu rozpočtu na rok 2022.
Covid-19, očkování – Ing. Lehká informovala, že opět 15. 09. bude stát stan na očkování
před hlavním nádražím. KÚÚK nabízí očko-bus, kde bude přítomný administrativní
pracovník, zdravotník a lékař. Město Děčín vytipovalo trasu, na každém místě by měl stát
2 hodiny. Zatím bez odezvy, kraj zřejmě zatím zájem poptává. Očkovací místo již přesunuto
do nemocnice Děčín.
Bc. Bohuňková informovala, že v součinnosti s městskou policií a stavebním úřadem
probíhají obhlídky a případné kontroly objektů, které jsou ve špatném technickém stavu.
O kontrolách objektů rozhoduje na základě podnětů vedoucí stavebního úřadu p. Žatečka.
Akutně byly řešeny v ul. K. H. Borovského, Děčín XXXII. Ing. Vonková informovala, že je
plánována aktualizace seznamu těchto objektů.
Bezdoplatkové zóny – Ústavní soud zrušil všechny bezdoplatkové zóny v Děčíně. Další
řešení této situace je na tajemníkovi MM Děčín a dalších orgánů města.
Zubní pohotovosti – informace měla podat PhDr. Wernerová Dimitrovová, ponechává se na
další jednání komise.
Problematika pracovníků na OSPOD – Mgr. Štolbová informovala, že má dva nové
sociální pracovníky na toto oddělení.
Bc. . Bohuňková informovala přítomné o úskalích novely zákona o pomoci v hmotné nouzi
- za opakované neplacení pokut budou moci lidé přijít o část dávek v hmotné nouzi. (Novela
zákona může tvrdě dopadnout na rodiny s nízkými příjmy (zejména na děti a jiné členy
domácnosti pachatele) a destabilizovat tak sociální situaci ve městě. Agenda spojená
s vymáháním zároveň bude velkou zátěží pro celý úřad, přičemž doposud neexistují
prováděcí předpisy apod. Problematické rovněž je, že občanský soudní řád jasně říká, jaké
dávky jsou nedotknutelné a nepostižitelné exekucí, zatímco tato novela říká, že tyto dávky
postihovat bude.)
Mgr. Ivana Poschová navrhla členům komise společnou účast při návštěvách u vybraných
sociálních služeb za účelem bližšího seznámení se s jejich činností. Za tímto účelem bude
vytvořen sdílený seznam s harmonogramem termínů možných návštěv organizací, které to
členům komise umožní.

6. Závěr
Jednání komise bylo ukončeno v 16:30 h.
Další jednání je naplánováno na 04. 10. 2021 ve 14:00 h.
Zapsala:

Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předsedkyně komise:

Ing. Olga Vonková, v. r.
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