ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 12. 04. 2021, které se konalo v zasedací místnosti OSV

č. 4/2021

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

Program jednání:
1. Úvodní část, seznámení s programem jednání
2. Index sociálního vyloučení města Děčín a informace o spolupráci Agentury pro sociální
začleňování s městem, prezentace Mgr. Václava Nikla z MMR
3. Žádost o finanční příspěvek pro organizaci Zdravotní klaun, o. p. s.
4. Žádost o finanční příspěvek pro organizaci Linka bezpečí, z. s.
5. Témata pro jednání sociální a zdravotní komise na zbytek roku 2021 a harmonogram prací
(Podpora sociálních služeb a služeb jim podobných v roce 2022 v návaznosti na sociální
politiku města, hospodaření CSS a další)
6. Různé
a. Informace ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely zákona „o dostupnosti
bydlení a o změně některých zákonů“
b. Spolupráce s Komisí prevence kriminality a bezpečnosti
c. Informace o rekonstrukci DOZP Boletice (CSS)
d. Postup očkování proti SARS-Cov-2 v Děčíně
e. Další
7. Závěr (plánování dalších jednání), diskuze

1. Úvodní část
Předsedkyně komise, paní Bc. Jana Bohuňková přivítala všechny přítomné a seznámila
s programem. Program byl schválen všemi přítomnými členy.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 8 – 0 – 0
Předsedkyně komise seznámila přítomné s omluvami – paní Mgr. Poschová se omluvila
z jednání komise, dokud nebude vyřešeno personální složení komise.
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2. Index sociálního vyloučení města Děčín a informace o spolupráci Agentury pro sociální
začleňování s městem, prezentace Mgr. Václava Nikla z MMR
Mgr. Nikl seznámil komisi s Indexem sociálního vyloučení v kontextu města Děčín. Rozebral
podrobně jednotlivé sledované indikátory a na ukazateli míry zadlužení a počtu exekucí
demonstroval jejich využití pro praxi. Upozornil, že z analýzy vyplývá, že zadluženost
a exekuce není problém výhradně sociálně vyloučených, viz tabulka níže.
Počet osob v
exekuci
Děčín 6 090
2020

Počet osob
SV
840

Počet osob mimo SV v
exekuci
5 250

Počet
exekucí
34 980

Počet exekucí na
osobu
5,7

Závěr analýzy rovněž zmiňuje, že zadlužení v dnešní době mohou do exekuce spadnout snáze,
než tomu bylo dříve (ekonomické dopady pandemie). Největší podíl osob v exekuci jsou lidé
mezi 30 a 64 lety věku. Největší podíl dluhu je na hypotékách a úvěrech ze stavebního spoření.
Nějaký dluh má každý čtvrtý obyvatel ČR včetně nezletilých.
K prezentaci byla vedena diskuze.
Ing. Lehká informovala o pokračující spolupráci s ASZ. Zdůraznila, že spolupráce s ASZ je
pro město zdarma, neboť se jedná o vládní nástroj pomoci obcím se sociálně vyloučenými
lokalitami. Jedinou podmínkou spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování je vyčlenění
½ úvazku pracovníka z Magistrátu města Děčín, jiné náklady a podmínky nejsou. V současné
době tuto agendu vykonává pracovník z odboru rozvoje. Tento ½ úvazek je zapracován do
jeho stávajícího pracovního úvazku. Tato agenda by měla být přenesena na odbor sociálních
věcí a zdravotnictví. V minulosti se podařilo díky agentuře finančně podpořit řadu projektů –
celkem se jednalo o cca 28 milionů korun do oblasti zaměstnanosti a sociálních služeb a 51
milionů korun pro základní školy v Děčíně.
Bc. Bohuňková hovořila v souvislosti se závěry analýzy a očekávaným vývojem o potřebě
rozšíření kapacit OSP v oblasti dluhové problematiky v Děčíně, případně o hledání nového,
inovativního řešení hlavně v oblasti prevence.
Mgr. Hronová komisi informovala, že nová sociální služba může být zařazena do základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje po povinné konzultaci na odboru sociálních věcí KÚ ÚK.
V případě zájmu je konzultaci nutné uskutečnit do konce června 2021 a do konce srpna 2021
zažádat o registraci a zařazení do základní sítě. Služba bude zařazena do základní sítě v případě
schválení v zastupitelstvu kraje od 01.01. následujícího roku. O tématu bude komise ještě
jednat.
Komise se usnesla, že bude činnost Agentury pro sociální začleňování monitorovat.
Informace o práci agentury bude přinášet na jednání komise pí. Bohuňková, která se
bude účastnit jednání pracovních skupin a sledovat přípravy strategického dokumentu.
Ten bude pro město Děčín klíčový, pokud bude chtít čerpat finanční prostředky na
sociální záležitosti z uzavřených výzev OPZ a dalších v programovém období 2021 - 2027,
které jsou přístupné pouze obcím spolupracujícím s ASZ.
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3. Žádost o finanční příspěvek pro organizaci Zdravotní klaun, o. p. s.
Proběhla diskuze. Závěrem se členové komise shodli, že organizace může žádat v řádném
dotačním řízení. Dotace jsou pro tento rok již rozděleny.
Usnesení:
Komise nedoporučuje radě města finančně podpořit organizaci Zdravotní klaun, o. p. s. Organizace
musí požádat o dotaci v řádném dotačním řízení, které bude vyhlášeno ke konci roku 2021.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 8 – 0 – 0
4. Žádost o finanční příspěvek pro organizaci Linka bezpečí, z. s.
Proběhla diskuze. Závěrem se členové komise shodli, že nedoporučí radě města poskytnout
dotaci, protože organizace se již účastnila řádného dotačního řízení. Žádost byla hodnocena,
a k této žádosti již komise doporučení vydala.
Usnesení:
Komise nedoporučuje radě města finančně podpořit organizaci Linka bezpečí, z. s. vzhledem k tomu,
že se již tato organizace účastnila řádného dotačního řízení, které ještě není ukončeno.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 8 – 0 – 0
5. Témata pro jednání sociální a zdravotní komise na zbytek roku 2021 a harmonogram
prací (Podpora sociálních služeb a služeb jim podobných v roce 2022 v návaznosti na
sociální politiku města, hospodaření CSS a další)
Komise se po diskusi domluvila na čtyřech hlavních tématech, kterým se chce systematicky
věnovat v průběhu roku 2021:
- Dotační řízení pro rok 2022 – byla vytvořena pracovní skupina – pí Vonková, pí Zimová
Dostálová, pí Turčeková, pí Bohuňková, pí Hronová. V čele skupiny bude paní Vonková,
která na příštím jednání představí strukturu změn v dotačním řízení – revize výzvy, změny
elektronických formulářů, změnu hodnocení. Návrh změn musí být zpracován co nejdříve,
výzva musí být schválena právním zástupcem a radou města do konce srpna 2021.
- CSS, p. o. – po ukončení kontroly organizace budou závěry předány komisi.
- Spolupráce města a Agentury pro sociální začleňování – průběžný monitoring a stanoviska
k výstupům z plánovací činnosti ASZ a jednání pracovních skupin.
- Koordinační činnost v sociální oblasti – sdílení informací s jednotlivými aktéry, spolupráce
s komisí pro prevenci kriminality a bezpečnost a se školskou komisí na společných
tématech
Komise rovněž bude sledovat legislativní záměry vlády i poslanecké sněmovny
a připomínkovat návrhy novel a nových právních norem. Budou-li mít dopady v sociální
oblasti v působnosti města (viz. např. nově zamýšlené povinnosti pro obce a jejich dopady na
rozpočet apod.) a zabývat se ad hoc aktuálními záležitostmi a problémy.
6. Žádost o podporu pro MUDr. Tomáše Zmeka
MUDr. Zmek požádal radu města o vyjádření podpory pro jeho žádost o rozšíření smluvní
spolupráce s VZP ve prospěch pacientů z Děčína. Komisi předložil Žádost o rozšíření
oprávnění k poskytování zdravotnických služeb (ortopedická jednodenní péče – operační sál),
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Stanovisko VZP, Odvolání proti nesouhlasu s rozšířením smluvního vztahu a Stanovisko
České lékařské komory.
K žádosti byla vedena diskuze, Bc. Bohuňková s MUDr. Zmekem navázala telefonické spojení
a upřesnila informace požadované členy komise. Komise se shodla na doporučujícím
stanovisku pro radu města.
Usnesení:
Komise doporučuje radě města vyjádřit MUDr. Zmekovi formální podporu v záležitosti rozšíření
smluvního vztahu ve prospěch děčínských občanů, a to v souladu s vyjádřením České lékařské
komory.
Hlasování (pro-proti-zdržel se): 8 – 0 – 0
7. Různé
a) Bc. Bohuňková zaslala komisi materiály ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely
zákona „o dostupnosti bydlení a o změně některých zákonů“.
b) Informovala a oslovení Mgr. Šmída z Komise prevence kriminality a bezpečnosti – je
nutná minimálně výměna informací.
c) Bc. Bohuňková zašle informaci členům komise z pracovní skupiny, která se týká
rekonstrukce DOZP Boletice.
d) Od 12. 04. 2021 je již funkční očkovací centrum.
e) Na jednání vznikla potřeba prodiskutovat zubní pohotovost. Na další jednání bude přizvána
Mgr. Štolbová, která komisi vysvětlí podrobnosti.
8. Závěr
Další jednání je naplánováno na den 10. 05. 2021 od 14:00 h.

Stanovisko komise:
1. Komise nedoporučuje radě města finančně podpořit organizaci Zdravotní klaun, o. p. s.
Organizace musí požádat o dotaci v řádném dotačním řízení, které bude vyhlášeno ke konci
roku 2021.
2. Komise nedoporučuje radě města finančně podpořit organizaci Linka bezpečí, z. s. vzhledem
k tomu, že se již tato organizace účastnila řádného dotačního řízení, které ještě není ukončeno.
3. Komise doporučuje radě města vyjádřit MUDr. Zmekovi formální podporu v záležitosti
rozšíření smluvního vztahu ve prospěch děčínských občanů, a to v souladu s vyjádřením České
lékařské komory.
Zapsala:

Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předsedkyně komise:

Bc. Jana Bohuňková, v. r.
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