
Zpráva z ksvr  duben – červen  2016

a) Název komise: Komise pro sociální věci a rodinu, ksvr

b) Zástupce: RNDr.Bronislava Milinková

-----
32.zasedání komise 13.4.2016
Újezd u Brna, budova domova pro seniory a domova se zvláštním režimem, výjezdní zasedání,

c) program:
1. Prezentace p.o.“Domov u Františka“
2. Materiály z RJMK
3. Prohlídka zařízení
4. Různé

d) 
ad 1)  ředitel nově otvíraného domova ( v době naší návštěvy ještě nebyl plně obsazen) nás 
seznámil s historií výstavby a s plány vedení domova.
ad 3) Objekt je prostorný, slunný, obklopený zahradou; jen dr.Spáčil, vozíčkář, objevoval 
v tzv.bezbariérovém objektu drobné závady, které by ale obyvatelům na vozíčku hodně vadily – 
kolejničky francouzských oken vedoucích na terasy, výška teras nad okolním terénem zahrady by je 
nutily objíždět objekt k jiným výjezdům. Tzv.stravování z tabletu má své výhody i nevýhody – zdá 
se víc neosobní, než obsluha obyvatel ve společné jídelně. Na každém patře jsou kuchyňské kouty 
pro přípravu vlastního jídla.
ad 2) Bylo zmíněno memorandum o spolupráci mezi JmK a MMB Brno o dočasné síti sociálních 
služeb, vyhlášení 2.kola dotací, Střednědobý plán rozvoje soc.služeb na roky 2015-2017, poskytnutí 
200.000 Komoře soc.podniků na uznatelné výdaje spojené se semináři, 1,500.000 poskytnuté 
organizaci Společně na provoz seniorpointů, dodatek ke smlouvě s Fondem ohrožených dětí, 
pobočka Brno, 500.000 na pozdržené mzdy zaměstnanců

e) osobní postřehy: shodly jsme se s několika členkami komise v tom, že lidem ve vyšším věku by 
asi objekt nevyhovoval, je příliš neosobní. Je postaven zřejmě pro budoucí klienty, např. ještě 
ve vyšším věku pracujícím „ z domova“.

Co se týká dodávaných materiálů, termíny rozesílání se zlepšily, ale nikdo nekontroluje jejich 
čitelnost – např. když jejich název je ve tvaru jméno mezera .doc...

Bylo zajímavé projednávání případu udělení souhlasu k přijetí dědictví klientky domova pro seniory 
v Božicích; ten vstoupí do jednání jako právní zástupce manžela – rovněž klienta domova. Oba 
zemřeli v roce 1990, žena o půl roku dřív. Jedná se o část pozemku..
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33.zasedání 4.5.2016:
c) program:

1. Zahájení
2. Pravidla pro poskytování finančních prostředků v roce 2017
3. Projednání materiálů předkládaných do Rady a zastupitelstva JmK
4. Různé

d) Zasedání jsem se nezúčastnila, přikládám zde zápis:
Bod č. 2 – Pravidla pro poskytování finančních prostředků v roce 20017
JUDr. Petra Petrová a Ing. Iva Rausová z odboru sociálních věcí, seznámili členy komise s pravidly 
podpory poskytování sociálních služeb.
V souvislosti s nabytím účinností zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, došlo 
s účinností  k přesunu kompetencí v oblasti sociálních služeb, zejména v oblasti jejich financování. 
Z výše uvedeným bodem seznámila členy komise  formou prezentace,  paní Ing. Iva Rausová  
z odboru sociálních věcí JMK.  Prezentace je přílohou zápisu.
Usnesení č. 140/16/KSVR 33
Komise sociálních věcí a rodiny bere uvedené informace na vědomí. H:10 –  0  –  0

 Bod č. 3 –   Projednání materiálů předkládaných do Rady a zastupitelstva JmK
JUDr.  Petra  Petrová,  právník  OSV  seznámila  členy  komise  s materiály,  které  byly  a  budou 
předkládány do RJMK a ZJMK.
Usnesení č. 141/16/KSVR 33
Komise sociálních věcí a rodiny bere uvedené informace na vědomí.     H: 10 –  0  –  0                      

Bod č. 4 – Různé
Další usnesení nebylo na zasedání KSVR navrhnuto ani schváleno.

e) moje postřehy: z takového zápisu se nepřítomní členové komise asi moc nedozví.. 
Prezentaci zmiňovanou v zápisu mohu dodat.
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34.zasedání 8.6.2016:
c) program:

1. Zahájení
2. Aktuální informace o financování sociálních služeb
3. Projednání materiálů předkládaných do Rady a zastupitelstva JmK
4. Různé

d) ad 2) Informace přednesla Ing.Reisová.  Jednalo se i  o vypořádání připomínek – diskuzi vedl 
Ing.Haičman. Uvedl, že na následující den je plánováno setkání prac.skupiny k této problematice.

ad 3)  Mgr.Petřík nás seznámil se závěrečným účtem JmK za rok 2015.
Financování intervenčního centra – ve výběrovém řízení zvítězila organizace Spondea (pod Českým 
červeným křížem, Štefánikova). 
Dále nás seznámil s rozdělením 7,2 mil. 2.kola dotací:
Např. TJ Břežany dostala 60.000 na setkání „na konci prázdnin“, tuším ve spojení s příspěvkovou 
organizací domova pro seniory... 
Charita 5 mil. na nákup vozidel pro terénní pečovatelskou službu...
Piafa 90.000 na obchůdek...
Další zasedání komise v měsíci září bude opět výjezdní, do Černé Hory, s obědem „na rozloučenou“ 
před skončením volebního období.

e) Moje postřehy: většina nejpalčivějších problémů, především finančních, se odehrává mimo 
komisi. Členové komise jsou ve valné většině hodně pasívní...

20.6.2016 Milinková
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