ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE
dne 07. 12. 2020, od 14:30 h v zasedací místnosti OSV

č. 7/2020

Přítomni:
PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová, MUDr. Petr Havlík, PhDr. Marek Hošek, Ing. Bc. Rustam
Kokotjucha, Petr Korselt, Mgr. Iva Matějovská, Mgr. Karel Rajchl, MBA, MBE, Zuzana
Turčeková, DiS., Bc. Hana Jašurková, DiS.
Omluveni:
Mgr. Jana Hronová
Hosté:
za MM Děčín: Mgr. Eva Štolbová, Ing. Anna Lehká, Jitka Flachsová, Mgr. Bc. Petr Kužel, Ing.
Veronika Takacsová, DiS.
Program jednání:
1. Úvodní část, seznámení s programem jednání
2. Řešení problematiky rekonstrukce/výstavby Alzheimer centra (pozvaní Ing. Kužel, Ing.
Takacsová)
3. Rozebrání dalších palčivých témat
4. Závěr (plánování dalších jednání), diskuze

1. Úvodní část
Předsedkyně komise, paní PhDr. Wernerová Dimitrovová přivítala všechny přítomné,
seznámila s programem jednání.
Vzhledem k tomu, že komisi navštívila Ing. Lehká a paní Flachsová, byla komise
představena. Domluvena oboustranná spolupráce. Ing. Lehká dále informovala, že
s přestavbou Alzheimer centra je i na dále počítáno.
2. Řešení problematiky Alzheimer centra
Ing. Kužel sdělil, že vzhledem ke změně vedení města, byl projekt zrušen. Svolal se odborný
seminář, na kterém byly vysvětleny všechny připomínky. Bude svolána mimořádná rada
města, kde bude opět schválena projektová dokumentace a realizace výstavy objektu.
Ing. Takacsová, DiS sdělila následující informace. Kapacita zařízení je 42 osob, KÚ ÚK
bylo přislíbeno zařazení služby v tomto počtu osob do základní sítě. Dotace na výstavbu,
která jediná na tento projekt může být čerpána, je ve výši téměř 50 %. V projektu je počítáno
s úpravou zahrady, okolí, parkoviště, dětského hřiště a vybavení objektu. Projekt má být
hotov do 30. 11. 2022, již je ale domluveno realizaci projektu o 2 roky prodloužit. Potřebnost
objektu je dána i stárnutím populace a velkého zájmu o místa v pobytovém zařízení pro
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osoby, které vyžadují zvláštní režim. Nyní je evidováno 230 žádostí pro osoby trpící
Alzheimerovou chorobou, které mají zájem o umístění.
Byla vedena diskuze, členové komise se doptávali na detaily projektu, otázky byly hosty
zodpovězeny.
K dalšímu bodu jednání se již komise z časových důvodů nedostala.

3. Závěr
Další jednání není naplánováno.

Zapsala:

Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.

Předsedkyně komise:

PhDr. Sofie Wernerová Dimitrovová, v. r.
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