ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ KOMISE,
které se konalo dne 06. 04. 2022 v zasedací místnosti OSV

č. 3/2022

Přítomni:
Ing. Olga Vonková, Jiří Čečrle, Aleš Černohous, DiS. (od 14:05 h), MUDr. Petr Havlík (od 14:20 h),
Ing. Martin Penc, MBA (on-line), Šárka Ludmila Podrábská (on-line), Bc. Hana Jašurková, DiS.
Omluveni:
Mgr. Jana Hronová, Valerie Machová, Bc. Jana Bohuňková
Hosté:
Ing. Anna Lehká, Mgr. Eva Štolbová, Mgr. Lenka Galambová, Bc. Šárka Pavlíková, Bc. Barbora
Ledvinová
Program jednání:
1. Úvodní část, seznámení s programem
2. Dotační řízení 2022 – shrnutí a následné kroky
3. Zubní pohotovost – pokračování, vyjádření Ing. Lehká – stanovisko komise
4. Vývoj událostí uplynulého období:
- nová podoba Memoranda o spolupráci s ASZ
- forma realizace potravinové banky
- stěhování K – centra
- pozemek pro soukromý projekt Alzheimer centrum
- očekávání energetické krize
5. Situace s uprchlíky ve městě, očekávané scénáře, podpora města
6. Různé – podněty členů a hostů, diskuze
7. Závěr
1. Úvodní část
Ing. Vonková, předsedkyně komise, přivítala přítomné představila program jednání, který byl
odsouhlasen všemi přítomnými členy. Informovala o omluvách nepřítomných členů.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 6 – 0 – 0
2. Dotační řízení 2022 – shrnutí a následné kroky
Ing. Vonková informovala, že rada i zastupitelstvo města schválilo komisí navrhované
a rozdělené dotace.
Bc. Ledvinová uvedla, že z koordinačních skupin vyplynula potřeba informací o hodnocení
jednotlivých organizací komisí v dotačním řízení. Po diskuzi se komise rozhodla, že uspořádá
společné jednání, kde organizacím osvětlí hodnocení a předá zpětnou vazbu. Nicméně je potřeba
před tímto jednáním informace zpracovat. Jednání je plánováno zhruba na měsíc červen 2022.
Komise hlasovala o uspořádání jednání pro koordinační skupiny a předání informací
o výpočtech dotací a hodnocení.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 6 – 0 – 1
Mgr. Štolbová sdělila, že rada města schválila rozpočtové opatření, ve kterém připadlo odboru
sociálních věcí ještě Kč 1.500 tis. pro další financování sociálních služeb. Nyní se řeší, jak další
dotace rozdělit. Situace bude konzultována s právním oddělením. Poté OSV společně s komisí
rozhodne o dalším systému rozdělování dotací.
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Dále komise s hosty diskutovala o podpoře organizací, které obdrželi menší dotace, ale bylo by
potřeba je podpořit více. O způsobu, jak nastavit kritéria hodnocení atd.
3. Zubní pohotovost – pokračování, vyjádření Ing. Lehká – stanovisko komise
Ing. Lehká si vyjádřila k zubní pohotovosti, s tím, že není problém zaslat dopis na Ministerstvo
zdravotnictví s apelem na potřebu dalších zubařů pro region, nicméně, se domnívá, že to situaci
neřeší. Doporučila zpracovat písemně podklad, který bude dán primátorovi k dalšímu
postoupení na příslušná místa. Další doporučení vedlo přednést tuto problematiku na Svazu měst
a obcí, případně na poradě starostů, která se v Děčíně pravidelně koná.
MUDr. Havlík sdělil nové a zásadní informace. Z jednání prezidia stomatologů vyplynulo, že
ČR má zhruba 9 tisíc zubařů, což je k počtu obyvatel naprosto dostačující. Byla řešena
i problematika vytíženosti zubařů a Ústecký kraj není nadměrně zatížen potřebností další
zubařů.
Bohužel výsledkem dlouhé diskuze bylo, že Děčínsko není atraktivní pro nové zubaře a situace
s dostupností zubařské péče se s největší pravděpodobností bude stále zhoršovat. Město by tudíž
mělo ve větší míře dbát na osvětu svých občanů, zejména v oblasti prevence (např. dentální
hygiena). Nicméně vzhledem k tomu, že pro svou spádovost by mělo být i v zájmu, jak obcí,
tak kraje, zachovat provoz zubní pohotovosti v Děčíně, komise přijala následující doporučení:
a) Primátor by měl problematiku prodiskutovat na poradě starostů, dotázat se na vnímání
potřebnosti udržení pohotovosti v Děčíně, případně prodiskutovat ochotu a možnosti
jednotlivých obcí pomoci Děčínu v udržení této služby občanům (financování, další
sloužící lékař apod.)
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 5 – 0 – 1
b) Primátor by měl oslovit Krajský úřad Ústeckého kraje s dotazem na možnost
spolufinancování této služby nejen v ÚL, ale i v Děčíně (obslužnost celého
Šluknovského výběžku).
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 4 – 0 – 2
4. Vývoj událostí uplynulého období:
a) nová podoba Memoranda o spolupráci s ASZ – Ing. Lehká informovala, že je vyhotoven
nový návrh memoranda, bez inkluze, která bude plně v kompetenci MŠMT. Podpis
memoranda je nutný i pro udržení projektu Asistentů prevence kriminality, ale i pro další
podporů různých projektů v sociální oblasti. Komise opětovně hlasovala pro podporu
podpisu memoranda.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 6 – 0 – 0
b) forma realizace potravinové banky – Ing. Lehká informovala o jednáních, které
v souvislosti s potravinovou bankou proběhly. Nyní se stále hledají možné církevní a jiné
organizace, které by byly ochotny potravinovou banku provozovat. Další variantou je najít
vhodnou organizaci, ale pomoci jí například z hrazením pronájmu prostor, kde by banka
byla umístěna. Informace byly vzaty komisí na vědomí.
c) stěhování K – centra – v minulosti byl diskutován objekt přímo u Magistrátu města Děčín,
budovy A 3, který údajně nebyl technicky vhodný. Nyní tato varianta opět přichází v úvahu
a opět se řeší technické problémy. Informace byly vzaty komisí na vědomí.
d) pozemek pro soukromý projekt Alzheimer centrum – pro tento projekt bylo vytipováno
několik možných pozemků, objektů. Byla nabídnuta bývalá škola v Chrochvicích. Pro
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vybudování Alzheimer centra je však nemovitost malá, potřebují minimálně 100 lůžek pro
klienty, aby se projekt zvládl financovat. Je potřeba však zvážit i další provozní náklady,
např. by mohlo přibýt osob omezených ve svéprávnosti a statutární město Děčín by muselo
navýšit počty veřejných opatrovníků apod. Pozemek v Březinách je strategickým
pozemkem, který není vhodné prodávat, ale ponechat ve vlastnictví města. Informace byly
vzaty na vědomí.
e) očekávání energetické krize – Ing. Lehká informovala, že se pro město tato problematika
projeví především u příspěvkových organizací, které bude město muset dofinancovat. Bc.
Pavlíková uvedla, že Úřad práce ČR nepředal žádný seznam klientů odboru sociálních věcí,
u kterých je nutné řešit přechod na jiného dodavatele energií. I tato informace byla vzata
komisí na vědomí.
5. Situace s uprchlíky ve městě, očekávané scénáře, podpora města
Mgr. Štolbová poskytla informace. Důležité je všechny příchozí uprchlíky směrovat do Ústí nad
Labem, do centra tzv. KACPU, kde proběhne registrace, základní informace, a rozdělení
uprchlíků dle ubytovacích kapacit, které toto středisko eviduje. Na MM Děčín byla vytvořena
aplikace, která eviduje volné byty. Lze ji upravovat po rezervaci, předání bytu, apod. Byty jsou
poskytovány. V současné chvíli je v Děčíně evidováno a registrováno cca 561 uprchlíků. Každý
pátek se koná porada tzv. PANELU, kde se schází zástupci města a organizací, a jsou vzájemně
předávány veškeré informace k uprchlické krizi, nabízená pomoc apod. V infocentru funguje
též poradenství se základními informacemi.
f) Bc. Pavlíková poskytla informaci, že oddělení sociální práce a služeb do dnešního dne
pracovalo se 14 rodinami, další se řeší. Pracovníci jezdí do hotelů za ubytovanými uprchlíky
a řeší další potřebné záležitosti, jako je přidělení bytů, zajištění lékařské pomoci, řešení
finanční situace, zajištění pomůcek pro osoby zdravotně postižené apod. Pracovníci dále
spolupracují s neziskovými organizacemi. Poskytnuté informace byly vzaty komisí na
vědomí.
6. Různé – podněty členů a hostů, diskuze
Žádost o podporu seniorských aktivit, časopisu zdarma pro seniory v Ústeckém kraji –
komise po diskusi nedoporučuje poskytnout organizaci dar. Organizace měla uplatnit žádost
o dotaci v řádném dotačním řízení.
Hlasování: (pro-proti-zdržel se): 6 – 0 – 0
7. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 17:30 h.
Další jednání je naplánováno na 18. 05. 2022 ve 14:00 h.

Zapsala:
Předsedkyně komise:

Bc. Hana Jašurková, DiS., v. r.
Ing. Olga Vonková, v. r.
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