
  

Město Česká Kamenice^SSÍTsěŽ^^^S^ 
náměstí Míru 219, PSČ 407 21 

KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ HIW ^ 

Zápis z jednání Komise bytové a sociální ze dne 9. 2. 2023 

Přítomni: Bc. Petra Dolečková, Mgr. Ludmila Sekanová, Mgr. Lukáš Herich, DiS., Bc. 
Štěpánka Kecková, Ing. Petra Šafránková 

Omluveni: Kateřina Kodymová 
Neomluveni: 

Hosté: Ing. Hana Karlíčková, ředitelka Domova pro seniory 

Jednání řídila: Bc. Petra Dolečková, předsedkyně Komise bytové a sociální 

Jednání zahájeno v 15:30 hodin, ukončeno v 17:20 hodin. 

1. Zahájení jednání 

Bc. Dolečková zahájila jednání komise přivítáním členů a paní ředitelky Domova pro seniory a 
konstatovala, že komise je usnášeníschopná. Dále seznámila členy s programem jednání. 

Program: 
1. Zahájení jednání; 
2. Průběžná informace o činnosti příspěvkové organizace Domov pro seniory a 

pečovatelská služba - informaci podá Ing. Karlíčková, ředitelka domova; 
3. Kontrola naplňování cílů komunitního plánu pro cílovou skupinu senioři - informaci o 

plnění předloží Mgr. Herich; 
4. Příprava informačního letáku pro seniory; 
5. Agenda bytů (přidělené byty, nové žádosti, volné byty, stav bytového fondu); 
6. Sociální situace ve městě; 
7. Další - diskuze; 

Usnesení č. 7/2023 

Komise bytová a sociální schvaluje program 3. jednání. 

HLASOVÁNÍ: 4 pro - O proti - O zdržel se - O nehlasoval, usnesení bylo přijato 

2. Průběžná informace o činnosti příspěvkové organizace Domov pro seniory a 
pečovatelská služba 

Ing. Karlíčková informovala o činnosti a hospodaření příspěvkové organizace a o výhledu do 
dalších let. DPSPS poskytuje služby pobytové, pečovatelské a zajišťuje provoz Senior taxi. 
Kapacita domova pro seniory je 68 osob a je nyní zcela naplněna, zároveň je na seznamu 
aktuálně 87 žadatelů o umístění. 
Pečovatelskou službu v současné době využívá 40 klientů, je zajištěna čtyřmi pečovatelkami, 
jednou vedoucí a jednou sociální pracovnicí. Provoz Senior taxi se osvědčil. Tato služba je velmi 



využívaná, městem dotovaná. 
Paní ředitelka ve stručnosti dále informovala o finanční situaci a hospodaření příspěvkové 
organizace a o plánované opravě střechy, která bude probíhat od března do srpna letošního 
roku. Na financování této akce se bude spolupodílet zřizovatel - město Česká Kamenice. 
V jednání se zřizovatelem je též zadání studie přestavby objektu domova pro sneiory. 

3. Kontrola naplňování cílů komunitního plánu pro cílovou skupinu senioři 
Dne 16. 12. 2020 schválilo Zastupitelstvo města Česká Kamenice Komunitní plán rozvoje 
sociálních služeb 2021 - 2025. Komise se bude na jednáních průběžně zabývat plněním cílů, 
které byly v rámci přípravy komunitního plánu vydefinovány jako potřebné pro jednotlivé 
cílové skupiny. 
V rámci uvedeného jednání se členové komise věnovali cílům a opatřením vydefinovaným pro 
cílovou skupinu SENIOŘI. 

• Vznik nově služby „Odlehčovací služba" - pobytová forma 
Odlehčovací pobytová služba není v tuto chvíli ve městě k dispozici. S ohledem na 
plánovanou rekonstrukci střechy domova, která bude probíhat od března do srpna 
letošního roku, bylo s paní ředitelkou domluveno, že reálné by bylo zavedení služby až 
v průběhu roku 2024. 

Úkol: paní ředitelka zpracuje finanční kalkulaci zavedení této služby (finanční ztráty 
vzniklé vyčleněním dvou lůžek pro tuto službu, odhad příjmů z poskytování služby pro 
klienty). V rámci poskytování pečovatelské služby prověří v terénu případný zájem o 
tuto službu. 
Termín: březen 2024 

• Vznik nové služby „Domov se zvláštním režimem pro osoby postižené Alzheimerovou  
nemocí" 
V současně době se čeká na vydání stavebního povolení pro Domov pro seniory -
„KODUS", kde by tato služba byla poskytována. 

• Vznik nové služby „Půjčovna kompenzačních pomůcek" 
Ing. Karlíčková informovala, že již mají vydaný živnostenský list, kompenzačních 
pomůcek mají dostatek a případně není problém ještě další dokoupit. Zapůjčovat se 
budou například chodítka, invalidní vozíky, polohovací postele a další. Kompenzační 
pomůcky budou uložené na pracovišti pečovatelské služby na Lidické čp. 197, která 
bude zajišťovat jejich zapůjčení. 
Informace o zavedení této nové služby ve městě bude uveřejněna v novém 
informačním letáku pro seniory, který komise připravuje. 

Úkol: služba bude zavedena v červnu 2023. 

• Vznik podpůrné služby pro seniory a potencionálně ohrožené osoby 
Opatření spočívalo v zakoupení SOS tlačítek, která by umožňovala seniorům si 
v případě potřeby např. při pádu, zavolat zmáčknutím SOS tlačítka okamžitou pomoc. 



Na základě zkušeností pečovatelské služby z terénu a z minulých let, kdy již město 
jednou službu zavádělo, doporučuje komise toto opatření nerealizovat, poněvadž o 
službu nebyl zájem. Většina seniorů má obdobnou službu zajištěnou přes svůj mobilní 
telefon. 

• Propagace sociálních služeb pro seniory a osob se zdravotním znevýhodněním 
V současné době je k dispozici Informační leták pro seniory. Komise se rozhodla 
informace pro seniory rozšířit o informace pro potřebě, doplnit nové služby a důležitá 
telefonní čísla. 

Usnesení č. 8/2023 

Komise bytová a sociální navrhuje nerealizovat opatření Vznik podpůrné služby pro seniory 
a potencionálně ohrožené osoby uvedené v Komunitním plánu. 

HLASOVÁNÍ: 4 pro - O proti - O zdržel se - O nehlasoval, usnesení bylo přijato 

4. Příprava informačního letáku pro seniory 

Mgr. Herich informoval o terénní činnosti a poradenství pro seniory a další potřebné. Z diskuze 
vyplynula potřeba stávající leták doplnit o informaci o činnosti detašovaného pracoviště v DK, 
zavedení služby půjčovny kompenzačních pomůcek, informace o klubech seniorů a bezplatné 
linky, kam se senioři mohou obrátit o pomoc. 

Úkol: předsedkyně komise připraví návrt) informačního letáku a zašle jej členům komise 
k připomínkování. 
Termín: do 28. 02. 2023 

Finální podoba letáku bude odsouhlasena na dalším jednání komise. 

5. Agenda bytů (přidělené byty, nové žádosti, volné byty, stav bytového fondu) 

Od minulého jednání komise nebyly RM přiděleny žádné byty. Ke dni 3. jednání komise byly 
na městský úřad doručeny 3 nové žádosti o přidělení bytu (

Žádost paní byla po posouzení komisí shledána neúplnou, jelikož není známo místo 
pobytu žadatelky, OSV toto prověří a zjistí stávající situaci žadatelky. Žádost nebyla zatím 
obodována ani zařazena do seznamu žadatelů.Obodována bude až po dodání nezbytných 
dokladů a doplnění žádosti. 
Žádost byla rovněž shledána neúplnou, na výzvy k doložení dokladů ze strany 
OSV zatím nereagoval. Žádost mu bude vrácena k doplnění a doložení a bude předložena 
k posouzení a obodování na dalším jednání komise. 
Žádost byla po posouzení komisí vyřazena z důvodu nesouladu s Pravidly 



pronájmu bytů (žadatelka má trvalý i skutečný pobyt v Benešově nad Ploučnicí). O této 
skutečnosti bude žadatelka písemně informována. 
Ing. Šafránková dále komisi informovala o nesplnění podmínky ze strany některých žadatelů 
potvrdit svůj trvající zájem o přidělení bytu v termínu do 31 . ledna každého roku, k čemuž byli 
písemně vyzváni (viz Pravidla pronájmu bytů, článek 4e). Komise navrhuje tyto žadatele (p. 

vyřadit ze seznamu žadatelů o byt pro nesplnění 
podmínky dané platnými Pravidly. 
Dále komise navrhuje vyřadit ze seznamu (již nemá o přidělení bytu dle 
svého sdělení zájem), (dle sdělení Ing. Karlíčkové je od 20. 1. 2023 umístěna 
v Domově pro seniory) a (trvalý i skutečný pobyt Benešov nad Ploučnicí). 
Na základě aktualizací žádostí o byt na rok 2023 byla komisí znovu posouzena a obodována 
žádost u které došlo ke změně bytové situace. 
Ke dni jednání komise nejsou v majetku města volné byty, o jejichž přidělení by komise 
jednala. 

Usnesení č. 9/2023 

Komise bytová a sociální schvaluje vyřazení žádostí žadatelů, kteří nesplnili podmínku 
potvrdit svůj trvající zájem o přidělení bytu v termínu do 31. ledna 2023 ze seznamu 
žadatelů o byt pro nesplnění podmínky dané platnými Pravidly pro přidělování bytů. 

HLASOVÁNÍ: 4 pro - O proti - O zdržel se - O nehlasoval, usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 10/2023 

Komise bytová a sociální schvaluje vyřazení žádostí 
seznamu žadatelů o byt pro nesplnění podmínky dané platnými Pravidly pro přidělování 
bytů a  která svoji žádost o přidělení bytu vzala zpět. 

HLASOVÁNÍ: 4 pro - O proti - O zdržel se - O nehlasoval, usnesení bylo přijato 

Dotyční budou OSM o vyřazení ze seznamu žadatelů o byt písemně informováni. 

6. Sociální situace ve městě 

V souvislosti s podanou žádostí o byt ze strany se OSV pokusí zjistit místo 
jejího pobytu, které v současné době není známé. Bez této informace nelze sociální a bytovou 
situaci žadatelky řešit. 

7. Další-diskuse. 



Příští jednání Komise bytové a sociální se koná dne 9. 3.2023 od 15:30 h v zasedací místnosti 
MěÚ, náměstí Míru 219,v přízemí budovy . 

České Kamenici dne 10. 2. 2023 

Zapsala: Ing. Petra Šafránková 
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