ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 08. 11. 2021, které se konalo v zasedací místnosti PRIMÁTORA

č. 10/2021

Přítomni:
Ing. Olga Vonková, Jiří Čečrle, Aleš Černohous, DiS., MUDr. Petr Havlík, Mgr. Jana Hronová (online), Valerie Machová, Ing. Martin Penc, MBA, Šárka Zimová Dostálová (on-line), Bc.
Hana Jašurková, DiS.
Omluveni:
Hosté:
Ing. Anna Lehká, Mgr. Eva Štolbová, Bc. Šárka Pavlíková
Program jednání:
1. Úvodní část, změny ve složení komise a seznámení s programem
2. Hodnotící kritéria a dotační výzva pro rok 2022 – aktuální stav, odůvodnění navržené částky
3. Living for seniors na výstavbu Alzheimer Centra (podnět z RM)
4. Milostivé léto – reklamní kampaň (podnět Jiří Čečrle)
5. Stanovisko komise k „Žádosti o finanční dar“ Domova pro seniory Radkova Lhota, p. o. (umístěn
1 klient s TP v Děčíně)
6. Shrnutí událostí za uplynulé období, vývoj a změny předchozích řešených témat:
- systém dostupného bydlení
- zajištění noclehu při mrazech,
- stěhování K centra,
- návštěvy sociálních služeb,
- žádost o výměnu bytu,
- očkování,
- zubní pohotovosti aj.
7. Různé – nové podněty členů a hostů, diskuze
8. Závěr (plánování dalších jednání)
1. Úvodní část
Ing. Vonková, předsedkyně komise, přivítala přítomné představila program jednání, který byl
odsouhlasen všemi přítomnými členy.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 8 – 0 – 0
Představili se dva noví členové, pan Jiří Čečrle a Ing. Martin Penc, MBA. Stále však chybí ustanovit
jeden člen komise, nyní je počet členů sudý.
2. Hodnotící kritéria a dotační výzva pro rok 2022 – aktuální stav, odůvodnění navržené
částky
Ing. Vonková sdělila, že Ing. Moc do konce listopadu zapracuje změny do elektronické žádosti
o dotace. Bc. Bohuňková dopracovává metodiku k žádostem. Výzva bude schválena v ZM dne
25. 11. 2021, 26. 11. 2021 bude vyvěšena na úřední desce do 26. 12. 2021. Od 27. 12. 2021 mohou
jednotlivé organizace podávat žádosti do dotačního řízení do 14. 01. 2022. Dne 06. 12. 2021
proběhne seminář pro organizace s vysvětlením podmínek dotační výzvy.
Ing. Vonková navrhla účast p. Strnada na příštím jednání komise, který by představil způsob
hodnocení a prezentaci dotací do sportu. S účastí souhlasili všichni přítomní členové.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 8 – 0 – 0
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Paní Zimová Dostálová hovořila o materiálu – zdůvodnění alokace rozpočtu, který zpracovala po
poskytnutí informací odborem sociálních věcí a zdravotnictví. MUDr. Havlík navrhl drobnou
úpravu. Po opravě je nutné v co nejbližší době materiál postoupit odboru sociálních věcí
a zdravotnictví a Ing. Lehké. Materiál odsouhlasili všichni přítomní členové.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 8 – 0 – 0
3. Living for seniors na výstavbu Alzheimer Centra (podnět z RM)
Ing. Lehká pohovořila o developerském záměru k výstavbě Alzheimer Centra na pozemku města,
a to bývalé školky v Březinách. Stávající objekt je nyní k demolici. Komisi a RM byla poskytnuta
prezentace se záměrem výstavby. Proběhla dlouhá diskuze. Byla hodnocena potřebnost, vysoká
platba za jednoho klienta, umístění objektu, i skutečnost, zda uvedený pozemek prodat, či nikoliv.
Záměr s výstavbou rozdělila do dvou rovin.
Potřebnost lůžek pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Děčíně. Komise se shodla, že tyto lůžka
jsou ve městě potřebná. Komise proto obecně podporuje záměr s výstavou Alzheimer Centra.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 7 – 0 – 1
Dále komise řešila, zda prodat pozemek bývalé školky v Březinách, či navrhnout developerské
firmě možnost hledat jiný pozemek v Děčíně s pomocí např. Hospodářské komory, územního
plánování apod. Mgr. Hronová hovořila, že v Mostě toto centrum otevřelo v loňském roce, kapacita
je 96 lůžek, centrum se jmenuje Domov Alzheimer. Pozitivně hovořila o spolupráci s firmou, která
domov provozuje.
Komise hlasovala, zda prodat pro záměr výstavby Alzheimer centra objekt bývalé školky
v Březinách.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 4 – 3 – 1
Komise dále hlasovala o vhodnosti hledat pro výstavbu tohoto centra v Děčíně i jiný pozemek.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 7 – 0 – 1
Komise v otázce prodeje nabízeného městského pozemku pro stavbu Alzheimer centra nepřijala
jednoznačné stanovisko, neboť nemá dostatek informací pro odpovědi na kladené otázky. Např.,
zda existuje jiný pozemek v Děčíně pro výstavbu tohoto centra, zda město nemá pro svůj pozemek
v Březinách další využití, dále, zda by v novém centru bylo možné smluvně zajistit prioritní
umístnění klientů z Děčína nebo zda lze případný prodej účelově vázat na slibované využití
výstavby v daném časovém horizontu aj. Pochybnosti byly vyjádřeny i v otázkách dostupnosti
kvalifikovaného personálního zajištění. Komise proto vzala informaci o záměru výstavby
Alzheimer centra na vědomí a bude se tímto tématem i nadále zabývat.
4. Milostivé léto – reklamní kampaň (podnět Jiří Čečrle)
Pan Čečrle hovořil o podpoře „Milostivého léta“, jak by mohlo město Děčín podpořit tuto akci.
Jedná se o oddlužení osob v insolvenci, které mohou využít Milostivého léta, splatit dlužnou částku
a poplatek exekutorovi a tím se zbaví rychle a bez dalších větších nákladů dluhů u veřejných
institucí. Pan Čečrle hovořil o tom, že by se město mělo zaměřit na rodinné příslušníky dlužníků.
Mgr. Hronová hovořila o propagaci v Chomutově, vylepení letáků, informování klientů přímo,
inzerce v tisku apod. Ing. Lehká potvrdila podobné aktivity (vyjma vyvěšování letáků) i v Děčíně.
2

Konkrétní kroky města v souvislosti s „Milostivým létem“ poskytla komisi v písemném materiálu
Ing. Bohuňková:
- „8.10. vyšel ve Zpravodaji č. 18/2021 na straně 8. článek nazvaný Zaplatit exekuci nikdy
nebylo jednodušší, kde jsou shrnuty pokyny pro občany, kteří by mohli tuto akci využít, a to
včetně kontaktů na protidluhové poradny.
- 11.10. byla tato zpráva zveřejněna na webu města: https://mmdecin.cz/deni-ve-meste/4071zaplatit-exekuci-nikdy-nebylo-jednodussi.
- Na odboru sociálních věcí se uskutečnila schůzka zástupců poskytovatelů sociálních služeb,
kteří poskytují dluhové poradenství, abychom koordinovali postup v této záležitosti,
především pak sdílení informací a efektivní vytěžování kapacit.
- Téma Milostivé léto bylo opakovaně na pořadu jednání koordinačních skupin Komunitního
plánování, aby všichni sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách měli aktuální
informace a mohli je šířit mezi klienty, s nimiž pracují.
- V následujícím čísle Zpravodaje vyjde o Milostivém létě další článek, o dalším publikování
jednáme.
- Sbíráme zpětnou vazbu od sociálních pracovníků, abychom průběžně vyhodnocovali zájem
a dopady o akci, případně byli schopni pružně reagovat na vzniklé problémy, zejména pak
v rovině metodické a právní.
- Problematiku Milostivého léta průběžně konzultujeme a koordinujeme s experty Agentury
pro sociální začleňování (MMR), nabyté poznatky šíříme prostřednictvím příslušných
platforem (viz výše) mezi poskytovatele sociálních služeb a dále.
- Informace o Milostivém létu jsou průběžně zveřejňovány i na městském Facebooku.“
Ing. Penc hovořil, že někteří zaměstnavatelé oddlužují své zaměstnance, splatí za ně dlužnou částku,
kterou poté zaměstnanec splácí přímo zaměstnavateli bez dalších nákladů.
V pondělí, dne 15. 11. 2021 proběhne další schůzka s organizacemi, které se touto problematikou
zabývají. Výstupem by měly být dluhy a exekuce, které eviduje město Děčín.
Pan Čečrle dále hovořil o záměru pomoci osobám s dluhem u města. Mgr. Hronová sdělila, že tzv.
„amnestii“ může vyhlásit město každý rok.
Jiří Čečrle by chtěl zjistit, kolik osob je hlášených s adresou úřadu Mírové nám. 1175/5, Děčín IV
a kolik osob je zadlužených. Bylo mu sděleno, že OSV může zjistit pouze počet osob hlášených
s TP na úřadu, ale již nezjistí, kolik osob je v exekuci.
Olga Vonková zmínila probíhající prověřování efektivity připojení města k milostivému létu
rozšířením možnosti pro oddlužení všech dlužníků města, nikoliv jen o ty v exekuci.
Tato problematika bude nadále diskutována na příštím jednání.
5. Stanovisko komise k „Žádosti o finanční dar“ Domova pro seniory Radkova Lhota, p. o.
(umístěn 1 klient s TP v Děčíně)
Po krátké diskuzi proběhlo hlasování. Komise nesouhlasí s podpořením žádosti. Organizace má
možnost žádost podat v řádném dotačním řízení.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 8 – 0 – 0
6. Shrnutí událostí za uplynulé období, vývoj a změny předchozích řešených témat:
- Systém dostupného bydlení – informace poskytne Bc. Bohuňková na dalším jednání.
- Řešení mrazů (osob bez domova) – podrobnější schůzka se všemi dotčenými aktéry proběhne
v pátek dne 12. 11. 2021. Bc. Pavlíková sdělila, že s pomocí terénní práce se nabídla organizace
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Indigo. OSV žádal na zajištění mrazů z rozpočtu Kč 200.000,-. Mgr. Štolbová sdělila, že OE
částku snížil na Kč 70.000,-. Je důvodná obava, že nelze za tyto finanční prostředky mrazy
zafinancovat. Pan Čečrle navrhl možnost finanční sbírky. Na uvedené schůzce bude zjištěno, zda
by to bylo možné zrealizovat.
Stěhování K-centra – Ing. Lehká sdělila, že se již hovoří o možném objektu, zatím je to ve fázi
vyjednávání a řešení technických záležitostí.
Návštěvy sociálních služeb – Ing. Vonková nabídla tuto možnost převážně novým členům
komise, p. Čečrle by to uvítal. Většina členů organizace již zná, navštívila je dříve, nebo využila
akci Týden nejen pro seniory. Žádná hromadná akce se v tomto ohledu nechystá, jednotliví
členové mohou dle svého zájmu organizace navštěvovat.
Žádost o výměnu bytu – pro klientku je nyní pozitivní, že byly zrušeny tzv. „bezdoplatkové
zóny“. Na OSV nechodí, nemá potřebu pomoci sociálních pracovníků, kteří již všichni znají
a ochotně pomohou v případě potřeby. Sociální byt zatím není volný, přes veškeré snahy
spolupráce klienty na opuštění bytu. OMH nyní musí podat žalobu na vystěhování. O situaci byl
informován i OSPOD, neboť rodina má děti, žije v bytě bez elektřiny a tepla.
Covid-19, očkování – Očkobus zrušen. Informace se stále mění, aktuální informace jsou na
webu Krajské zdravotní, a. s., Magistrátu města Děčín, sociálních sítí, zpravodaji apod. Sociální
pracovníci magistrátu stále pomáhají s registrací osamělých seniorů, nyní je ale situace
komplikovaná. Každá osoba se musí registrovat přes svůj mobilní telefon, jinak se registrace
zablokuje. Proto je doporučováno, aby seniorům s registrací pomáhala převážně rodina, známí
apod.
Zubní pohotovosti – Pan Čečrle se podrobně dotazoval na problematiku zubní pohotovosti.
MUDr. Havlík podrobně vysvětloval jednotlivé dotazy ohledně hrazení zubařské pohotovosti,
času, po který je poskytována, množství doktorů, finanční motivaci atd.. Z odpovědí jednoznačně
vyplynulo minimum možností města, jak současnou situaci s nedostatkem lékařů pro tuto službu,
řešit. Pan Čečrle navrhl, že pro komisi zpracuje materiál, který bude obsahovat řešení pro možnou
úlevu v rozpočtu města ohledně zubařské pohotovosti, případně navýšení prostředků pro
rozšíření této služby. (budou osloveny okolní obce, aby přispěly městu Děčín na náklady spojené
s hrazením této pohotovosti). Dalším možným řešením je apel na ČSK, případně MZ, aby lékaře
k výkonu pohotovostí patřičně motivovaly, s tím, že pokud by za jasně stanovených podmínek
pohotovosti sloužila většina relevantních lékařů, byla by pro ně tato služba ve výsledku daleko
méně časově, fyzicky i psychicky náročná a zároveň by se zvýšila i její dostupnost pro občany.

7. Různé – nové podněty členů a hostů, diskuze
Pan Černohous informoval, že organizace, ve které působí, peer mentoring je již registrovanou
sociální službou.
Jednání bylo ukončeno po uplynutí vyhraženého času v 17:15 h.
8. Závěr
Další jednání je naplánováno na 01. 12. 2021 ve 14:00 h.
Zapsala:

Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předsedkyně komise:

Ing. Olga Vonková, v. r.
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