ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 26. 03. 2021, které se uskutečnilo on-line

č. 3/2021

Přítomni:
Bc. Jana Bohuňková, Aleš Černohous, DiS, Šárka Zimová Dostálová, MUDr. Petr Havlík, Mgr.
Jana Hronová, Ing. Olga Vonková, Bc. Hana Jašurková, DiS. – všichni přítomní on-line
Omluveni:
Valerie Machová, Mgr. Bc. Ivana Poschová, Zuzana Turčeková, DiS.
Hosté:
Ing. Anna Lehká

Program jednání:
1. Úvodní část, seznámení s programem jednání
2. Oprava tabulky – rozdělení dotací – Indigo Děčín, z. s., terénní program (snížení dotace,
oprava překlepu)
3. Vyjádření ke stanovisku paní Mgr. Bc. Poschové k rozdělení dotací
4. Závěr (plánování dalších jednání), diskuze

1. Úvodní část
Předsedkyně komise, paní Bc. Jana Bohuňková přivítala všechny přítomné na mimořádném
jednání a seznámila s programem. Program byl schválen všemi přítomnými členy.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 6 – 0 – 0
Předsedkyně komise seznámila přítomné s omluvami – paní Mgr. Poschová se omluvila
z jednání komise, dokud nebude vyřešeno personální složení komise. Paní Turčeková
a Machová se omluvily z důvodu nedostatku času v tomto termínu.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 6 – 0 – 0
2. Oprava tabulky – rozdělení dotací – Indigo Děčín, z. s., terénní program (snížení dotace
oprava překlepu)
3. Komise schválila revokaci bodu 5. Závěrečné hlasování o návrzích na přidělení dotace ze
Zápisu komise č. 2/2021 v plném znění.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 6 – 0 – 0
Indigo Děčín, z. s. terénní program má nově navrženu (poníženou) dotaci ve výši
Kč 160 000,-, přičemž částka Kč 2.400,- je rezervována pro případnou dotaci žadatele Linka
bezpečí, z. s. dle rozhodnutí Rady města. Příloha k zápisu č. 2/2021 (tabulka) je
přepracována, je nedílnou součástí tohoto zápisu.
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Usnesení:
Komise navrhuje přidělit žadatelům dotace ve výších uvedených v opravené tabulce, jež se stane
nedílnou součástí zápisu z dnešního jednání.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 6 – 0 – 0
4. Vyjádření ke stanovisku paní Mgr. Bc. Poschové k rozdělení dotací
Náměstkyně, Ing. Lehká seznámila komisi se stížností Mgr. Bc. Poschové, která byla
adresována členům Rady města, a o materiálu, který zaslal členům rady Ing. Jan Palička.
Obsahem materiálu je analýza nazvaná Dotace města Děčín Social Services Report, kterou
vypracoval Mgr. Michal Bolfík, zaměstnanec SDZP družstvo Ing. Paličky. Stížnost se týkala
rozhodování komise o návrzích výše dotace pro jednotlivé žadatele a obecné kritiky práce
komise.
K tomuto bodu komise vedla obsáhlou diskuzi. Komise konstatovala, že paní Mgr. Bc.
Poschová, měla možnost zúčastnit se jednání o návrzích dotací, ale dobrovolně se jí vzdala,
proto je komise překvapena její kritikou.
Dále komise konstatovala, že z analýzy pana Mgr. Bolfíka je zjevné, že materiály Sociálně
zdravotní komise, které dosud nebyly publikovány ve formě veřejně přístupného zápisu
z jednání a rovněž doposud nebyly předloženy Radě města k projednání, byly předány
dalším osobám, které nejsou zaměstnanci statutárního města Děčín ani členové komise.
Z informací od náměstkyně primátora Ing. Lehké vyplynulo, že neveřejné dokumenty byly
předány cizím osobám Mgr. Bc. Poschovou. Komise má za to, že tímto krokem byla
porušena povinnost mlčenlivosti a jednací řád komise.
Usnesení:
Komise pověřuje předsedkyni komise, paní Bc. Bohuňkovou k vy pracování stanoviska ke stížnosti
Mgr. Bc. Pochové, který bude předán náměstkyni Ing. Lehké. Členové komise se před předáním
dokumentu se stanoviskem seznámí a budou ho případně doplňovat.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 6 – 0 – 0
5. Různé
Ing. Lehká a Bc. Bohuňková v krátkosti seznámily členy komise se stanoviskem k novele
zákona o dostupnosti bydlení a vzniku veřejně prospěšných právnických osob v oblasti
bydlení, kterou v nestandardním režimu a velmi narychlo město připomínkovalo. Jedná se o
Komplexní pozměňovací návrh poslanců Jana Birke, Kláry Dostálové, Jana Hamáčka, Petra
Dolínka, Jana Chvojky, Jiřího Běhounka a dalších k návrhu poslanců Jana Birke, Jana
Hamáčka, Jana Chvojky a dalších na vydání zákona o veřejně prospěšných společnostech
bytových a výstavbě dostupného bydlení a o změně některých zákonů (zákon č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších právních
předpisů) (sněmovní tisk 952).
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Paní Zimová Dostálová zmínila problematiku očkování sociálních pracovníků v terénní
přímé péči, ptala se na možnosti zajištění vakcinace pro tyto exponované pozice. Dále
informovala, že má vytipované dobrovolníky do očkovacího centra, proto vznesla dotaz, kdy
bude toto centrum zprovozněno. Proběhla diskuze.
Ing. Lehká uvedla, že kraj stále nemá dostatek vakcín, nicméně od dubna by měly být do
očkování zahrnuty další prioritní skupiny osob. Předsedkyně komise navrhla řešit nedostatek
vakcín s KÚ ÚK.
K otevření vakcinačního centra Ing. Lehká zmínila, že se řeší různé problémy technického
rázu (osvětlení, ICT, kompetence kraje a města) a konečné datum spuštění centra v budově
ČVUT by mělo být 06. 04. 2021.
Předsedkyně komise dále otevřela problematiku financování/hospodaření Centra sociálních
služeb, p. o. Ing. Lehká informovala, že proběhl interní i externí audit hospodaření, se kterým
bude komise seznámena. Bude domluvena schůzka s Mgr. Plickovou. Komise si ustanovila
malou pracovní skupinu ve složení Bc. Bohuňková, Ing. Vonková, Zimová Dostálová, Mgr.
Hronová, která se tímto tématem bude blíže zabývat.
Ing. Lehká informovala o problematice rekonstrukce DOZP Spojenců 214. Současné vedení
CSS, p. o. objevilo velké nedostatky v projektové dokumentaci, musí se přepracovat, budou
zvýšené náklady na rekonstrukci. Řeší se problematika dotace, časového uskutečnění
projektu atd.
6. Závěr
Další jednání je naplánováno na den 12. 04. 2021 od 14:00 h. Jednání bude v režimu 6 osob
osobně na jednání a ostatní on-line. Na jednání bude přizván p. Nikl z agentury pro sociální
začleňování.

Stanovisko komise:
1) Sociálně-zdravotní komise doporučuje radě města
a. přidělit dotaci jednotlivým organizacím dle aktualizované tabulky, jež je nedílnou
součástí tohoto zápisu
b. část dotace ve výši Kč 50.000,- u žadatele Cinka, z. s. účelově vázat na odměnu
pedagogického pracovníka pro doučování dětí v nízkoprahovém zařízení,
c. část dotace ve výši Kč 26.400,- účelově vázat na pořízení nových pomůcek pro
organizaci Nedoslýchaví - Neslyšící, z. s., které tato organizace zapůjčuje pro
vyzkoušení.
Zapsala:

Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předsedkyně komise:

Bc. Jana Bohuňková, v. r.
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