
Zpráva ze zasedání komise sociálně zdravotní  v     roce 2017 - 2019

 Rada Jihomoravského kraje zřídila jako svůj poradní orgán komisi sociálně-zdravotní
 v níže uvedeném složení:
 
Komise sociálně-
zdravotní  
předsedkyně Mgr. Lenka Dražilová, MBA
místopředsedkyně Mgr. Barbora Antonová
místopředsedkyně MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA
člen Martin Drdla, MSc.
člen Mgr. Ing. Lubomír Wenzl 
členka Antonie Koblihová, DiS.
člen Mgr. Tomáš Kratochvíl
člen MUDr. Radovan Válek
člen Mgr. Bc. Emil Bajgl
členka Jana Fialová
člen Ing. Roman Celý, DiS.
člen Mgr. David Oplatek
členka Lucie Pokorná
stálý host Ing. Jitka Bednářová

1. zasedání nově vzniklé komise sociálně – zdravotní bylo svoláno 6.2. 2017, kdy byla 
komise seznámena se základními dokumenty (jednací řád,  hmg zasedání v I.pololetí 
2017 a další technické informace). Na komisi byl předložen Akční plán rodinné 
politiky Jmk pro rok 2017.

2. zasedání se konalo 2.3. Na komisi náměstek hejtmana Mgr. Šlapal informoval o 
probíhající analýze převisu poptávky seniorů po umístění v pobytových zařízeních. 
Současně komisi seznámil se záměrem vybudování nového domova se zvláštním 
režimem na Žlutém kopci. Dále byl projednán Příslib pověření pro projektový záměr 
Hospice sv. Alžběty.

3. zasedání se uskutečnilo 3.4. Na programu byla prezentace „Evidence uživatelů a 
žadatelů pobytových zařízení soc. služeb v Jmk.“ Já jsem byla omluvena (rekondice 
v Luhačovicích).

4. zasedání proběhlo 2.5. Projednávaly se materiály pro Radu – předchozí souhlas 
k přijetí darů PO v oblasti zdravotnictví, prominutí odvodu za porušení rozpočtové 
kázně (DS Bažantnice) a příprava projektu „Zajištění soc. aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi“.

5. zasedání proběhlo 29.5., kdy hl. bodem programu bylo seznámení se změnou Pravidel 
řízení fin. podpory Jmk pro rok 2017 v oblasti odměňování nenárokovou složkou 



mzdy. Bylo doporučeno stavení objemu prostředků na nenárokové složky odměny za 
práci ve výši 30% ze základní sazby minimální mzdy. Do budoucna se chystá 
optimalizace sítě poskytovatelů soc. služeb v Jmk.

6. zasedání konané 12.6. upřesnilo závěra z minulého zasedání, kdy omezení nenárokové
složky mzdy bude vyžadováno až v pravidlech pro rok 2018. Upozorněny organizace 
poskytující soc. služby na nutnost Pověření ke službě, aby mohly být zařazeny do sítě 
poskytovatelů a  dotačního řízení. 

7. zasedání bylo spojené s výjezdem do Domu léčby bolesti (Hospic sv. Josefa) 
v Rajhradě. Kromě aktuálních informací z odboru soc. věcí a zdravotnictví, byla 
komise seznámena s prezentací Diecézní Charity Brno.

8. zasedání bylo 9.10.2017. Komise mimo pravidelných bodů jednání (souhlas s přijetím 
darů PO, nakládáním s nepotřebným majetkem), byla informována o vzniku Dočasné 
sítě sociálních služeb v Jmk a schválených dotací v soc. oblasti. Současně bylo 
konstatováno, že stávající směrné číslo pro rozdělování fin. prostředků je pro Jmk 
nevýhodné.

9. zasedání komise proběhlo 6.11. Komise byla informována o přípravě zavádění tzv. 
Regionálních karet na sociální služby poskytované v Jmk. Na základě vyjádření 
MPSV ( po medializaci stížností některých poskytovatelů služeb kat. A)dojde 
k přepočtu již odsouhlaseným mimořádných dotací podle úvazků všech pracovníků 
zařazených do sítě služeb. Dochází k revokaci usnesení ze září t.r. a tím i posunutí 
termínu pro rozesílání dotací. Odbor sociálních věcí však nové rozdělení předloží ještě
v listopadu, aby fin. prostředky  mohly být použity na mzdy za 11 či 12 t.r. Komise 
byla dále informována o úspěšné konferenci paliativní péče, kterou Jmk podpořil. 

10. a v tomto roce poslední zasedání komise se sešlo 4.12.Byly projednány materiály 
předkládané na Radu Jmk dne 7.12. Dále bylo konstatováno, že zastupitelé Jmk 
schválili materiál k dofinancování soc. služeb v tomto roce a nové smlouvy jsou již 
připraveny k podpisu na soc. odboru. Dále byla podána informace o pokračující 
přípravě nové koncepce hospicové (paliativní ) péče v Jmk. Závěrem byl předán hmg 
zasedání výboru sociálně – zdravotního na 1. pololetí 2018.  

11. zasedání se konalo 22.1. 2018 a byla na něm prezentována Strategie rozvoje lidských 
zdrojů. Dále odbor zdravotnictví předkládal návrh nového dotačního titulu „Podpora 
domácí hospicové péče“ a odbor sociální „Pravidla pro tvorbu sítě poskytovatelů soc. 
služeb JMK pro rok 2019“.Na můj dotaz ohledně dotačního titulu pro NNO bylo 
sděleno, že tento titul pro rok 2018 nebyl Zastupitelstvem JMK schválen.

12. zasedání bylo odloženo až na 5.3. 2018. Na něm proběhla informace o výběru 
dodavatele na rozšíření stávajícího inf. systému soc. služeb – vybrán jediný uchazeč 
AUGUR!! Odbor zdravotnictví předkládal žádosti některých nemocnic JMK  o dotace.



13. se konalo 16.4. 2018 (já se nezúčastnila, byla jsem se seniory na rekondicích).Dle 
zápise se řešily jen běžné žádosti o finanční dotace – a žádosti o „Pověřerní“ pro 
některé poskytovatele soc. služeb. 

14. zasedání – poslední do prázdnin se konalo 4.6. 2018.a kromě běžných bodů programu 
jsme byli informováni o výběrových řízeních na vedoucího sociálního i zdravotního 
odboru JMK. Od 1.8.- 2018 ved. soc. odboru bude jmenován PhDr. Horehleď 
z Charity a vedením odboru zdravotnictví byla pověřena Mgr. Pavlíková. Pod stejným 
č. 14 pokračovalo zasedání 17.9. 2018 na kterém byly předloženy materiály pro 
jednání Zastupitelstva 20.9.2018

15. zasedání proběhlo 15.10.2018. Řešilo pravidelné žádosti PO o souhlas s přijetím darů 
a soc. odbor předkládal materiály, již schválené Radou JMK (Dotační program pro 
poskytovatele soc. služeb  dle § 101 a §105 a Změny některých závazných ukazatelů u
PO. Závěrem byli všichni pozváni na 2. regionální konferenci paliativní péče, konanou
v Brně ve dnech  24.-25.10.2018

16. zasedání komise proběhlo 10.12. 2018 na kterém nás náměstek Mgr. Šlapal seznámil 
se záměrem výstavby DS Miroslav., který by nahradil nevyhovující prostory DS 
v historických budovách  Rovněž upozornil na chystanou analýzu nákladovosti sítě 
pobytových služeb (porovnání se vzorkem NNO). MPSV chystá analýzu nákladovosti 
po krajích Závěrem byly schváleny termíny zasedání pro I. pololetí 2019 

17. zasedání se uskutečnilo 7.1. 2019. Byly na něm předloženy dotační programy po 
podporu rodin, pečujících osob i seniorské politiky. Dále jsme byli informováni o 
přípravě výstavby DS na ul Tomešově, přípravě výběrového řízení na koncesionáře a 
následně zhotovitele tohoto domova.

18.  zasedání se konalo 4.2. 2019  Kromě běžných bodů programu – souhlasům s přijetím 
darů, nám byla poskytnuta informace ohledně dotačního stipendijního programu za 
účelem stabilizace nelékařského personálu v nemocnicích a Státních dotacích pro 
poskytovatele soc. služeb dle §101a zákona č.. 108/06 Sb. .

19. zasedání dne 1.4. 2019 vzpomnělo zemřelého člena komise Mgr. Bajgla za kterého 
byla kooptována  pí Zachová. Byla podána informace o materiálech předkládaných 
Radě JMK (Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí 2019, Podpora 
pečujících osob 2019 a Podpora služeb pro rodiny od NNO v r. 2019)

20. zasedání se konalo 13.5. 2019 a bylo společné s členy Rady. Byla na něm předložena 
Koncepce zdravotnictví v JMK do r. 2030 a Projekt MU LF Budování nemocničních 
datových skladů. Předkládal prof. Dušek.

Zapsala. Ing. Jitka Bednářová


