ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 09. 06. 2021, které se konalo v zasedací místnosti OSV

č. 6/2021

Přítomni:
MUDr. Petr Havlík, Mgr. Jana Hronová (on-line), Mgr. Ivana Poschová, Zuzana Turčeková, DiS.(online), Ing. Olga Vonková, PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová, Bc. Hana Jašurková, DiS.
Omluveni:
Aleš Černohous, DiS., Valerie Machová, Šárka Zimová Dostálová
Hosté:
Bc. Jana Bohuňková, Ing. Anna Lehká, Mgr. Eva Štolbová, Pavla Vacková

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní část, seznámení s programem jednání
Nedostatek sociálních pracovníků na OSPOD
Hodnotící kritéria a dotační výzva pro rok 2022 (na jednání přizvána paní Vacková)
Různé (informace o spolupráci s ASZ)
Závěr (plánování dalších jednání), diskuze

1. Úvodní část
Bc. Bohuňková byla přítomna na této komisi již jako host. RM dne 08. 06. 2021 projednala
žádost paní Bohuňkové o ukončení členství, které vyhověla a jmenovala Ing. Vonkovou
předsedkyní komise, dále jmenovala za členku komise PhDr. Sofii Wernerovou Dimitrovovou.
Bc. Bohuňková informovala, že souhlasí s tím, že bude na komisi stálým hostem.
PhDr. Wernerová Dimitrovová se představila.
Ing. Vonková informovala o omluvách členů, p. Černohous byl na dovolené, paní Zimová
Dostálová a paní Machová se omlouvali z pracovních důvodů.

2. Nedostatek sociálních pracovníků na OSPOD
Bc. Bohuňková informovala o nedostatku sociálních pracovníku na oddělení sociálně-právní
ochrany dětí (dále OSPOD) při MM Děčín a potřebě apelovat ve spolupráci s krajem a dalšími
městy na stát k legislativnímu řešení. V současné době je 6 volných pracovních míst na toto
oddělení, na které se obtížně hledají zaměstnanci splňující státem požadovaná kritéria. Na MM
Děčín může tuto pracovní pozici vykonávat pouze vysokoškolsky vzdělaný člověk (min. Bc.).
Bc. Bohuňková dále informovala, že práce na OSPOD je velmi náročná.
PhDr. Wernerová informovala, že nedostatek sociálních pracovníků, a to konkrétně na OSPOD
řeší i jiná města, např. Nový Bor a Česká Lípa, kteří museli OSPOD sloučit, aby výkon této
agendy vůbec zajistili.
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Komise diskutovala zejména o problematice jiných možných řešení. Komise řešila, zda by bylo
možné přijmout pracovníky bez vzdělání, které by si průběžně dodělali, nebo pracovníky, kteří
by soc. pracovníkům na OSPOD pomáhali s administrativou apod. Diskuze probíhala také o
možnostech nastavení další užší spolupráce s podobně zaměřenými sociálními organizacemi ve
městě. Např. - pomáhat s výkonem funkce OSPOD má oprávnění i Charitní sdružení Děčín.
Informace o nutném vzdělání může podat vedoucí personálního oddělení Mgr. Radek Michálek.
Komise se obeznámila s touto problematikou, kterou se rozhodla dále zabývat. Na další
jednání bude přizvána Mgr. Galambová a Mgr. Štolbová pro poskytnutí dalších informací.
Dále Bc. Bohuňková zpracuje podklad pro příští jednání ve spolupráci s Mgr.
Galambovou.

3. Hodnotící kritéria a dotační výzva pro rok 2022 (na jednání přizvána paní Pavla Vacková)
Ing. Vonková a Bc. Bohuňková představily změny v dotační výzvě, které se týkají zejména
rozšíření typů poskytovaných dotací ze dvou na tři, zastropování maximálně možné výše dotace
rozdílně pro jednotlivé typy (původní jednotná maximální výše 800 tis. Kč) a nové členění
hodnotících kritérií. Vedla se diskuze o materiálu, který byl k tomuto tématu zpracován pracovní
skupinou.
Komise souhlasila, že Ing. Vonková a Bc. Bohuňková doplní změny formulací textu
prodiskutované na jednání a doporučené členy a vynechá ve výzvě údaje, o kterých bude teprve
rozhodováno v radě a zastupitelstvu města. Poté bude materiál předán na odbor sociálních věcí
a zdravotnictví k připomínkování a předložen právnímu zástupci města.
Materiál byl schválen všemi přítomnými členy.
Komise se shodla, že na dalším jednání budou dále projednávána:
• potřebná alokace finančních prostředků pro tuto oblast na rok 2022, (materiál
připraví Bc. Bohuňková),
• nastavení hodnotících kritérií a úpravy formulářů žádosti (pracovní skupina),
a následně ve vztahu k dotačnímu řízení pak:
• znění smlouvy s poskytovateli služeb,
• příprava metodiky k vypracování i hodnocení žádostí.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 6 – 0 – 0
Přítomný host, paní Vacková komisi seznámila se svým názorem na poskytování dotací
podnikatelským subjektům ze strany města a následně se členy komise diskutovala ohledně
dotačního řízení. Dotazy komise zodpověděla.
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4. Různé
Mgr. Štolbová přednesla komisi žádost o prodej pozemku p. č. 428/6 na st. p. č. 358 k. ú. Březiny
u Děčína s tím, že o prodej žádá firma, která zde přislíbila výstavbu seniorské rezidence. Po
diskusi se komise shodla, že nemá o plánovaném záměru dostatek informací ani žádnou záruku
realizace, a proto v této fázi nesouhlasí s prodejem tohoto pozemku. Mgr. Štolbová informovala
komisi také o tom, že statutární město Děčín má do budoucna s tímto pozemkem již záměr.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 5 – 0 – 0 (Mgr. Poschová odešla z jednání v 16:10 h)
Usnesení:
Sociálně zdravotní komise nesouhlasí s prodejem stavby č. p. 151 a pozemku p. č. 358 v k. ú. Březiny u
Děčína, Děčín XXVII.
5. Závěr
Další jednání je naplánováno na 28. 06. 2021 ve 14:00 h.

Stanovisko komise:
Sociálně zdravotní komise nedoporučuje prodej pozemku p. č. 428/6 na st. p. č. 358 k. ú. Březiny
u Děčína.
Zapsala:

Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předsedkyně komise:

Ing. Olga Vonková, v. r.

3

