
 

Město Kyjov 
Komise sociální a zdravotní 

 

Zápis z jednání č. 18 / 2017 
 

Datum konání:  22. srpna 2017 

Místo konání:  Městský úřad Kyjov, velká jednací místnost 

Přítomni:   (viz. prezenční listina) 

Mgr. Danuše Křiváková, Ing. Marie Gustyová, MUDr. Jan Felsinger, 

MUDr. Alena Černeková, Mgr. Ladislava Brančíková, Ing. Vladimír 

Měchura, Zdenka Měsíčková, PhDr. Jana Trnečková, MBA. LL.M.,  

Mgr. Radoslava Navrátilová, Mgr. Jan Hanáček, Mgr. Hana Čamlíková, 

Mgr. Radka Galanová, Zdenek Hochman, MUDr. Luděk Šimeček 

Omluveni:, Mgr. Alena Horáková, Karla Zbořilová, Hana Vrtková, Ing. Vladimír 

Výleta, MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D.,  

Hosté:     

Zapisovatel(ka):  Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA 

Ověřovatel(ka):        MUDr. Luděk Šimeček, Zdenka Měsíčková 

Čas jednání:   15:30 – 17:30 hod 

Program jednání:  

 

1. Projednání nákladů Minimální sítě sociálních služeb pro rok 2018 

2. Projednání žádosti o individuální dotaci společnosti Kompakt spol. s r.o. 

3. Projednání žádosti o individuální dotaci Linka bezpečí, z. s. 

4. Projednání žádosti o individuální dotaci Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. 

5. Projednání žádostí do DPS Kyjov 

6. Různé 

Průběh jednání:   

Navržení a odsouhlasení ověřovatelů zápisu z jednání. Navrženi MUDr. Luděk Šimeček               

a Zdenka Měsíčková 

Hlasováno: 13-0-0 

 

1. Sociální a zdravotní komise projednala návrh Minimální sítě sociálních služeb ORP Kyjov   

a možnosti jejího financování pro rok 2018. Projednala variantu nákladů dle rozpočtů 

požadovaných poskytovateli sociálních služeb a variantu nákladů stanovených v Pravidlech 

řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti 
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podpory poskytování sociálních služeb a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji pro rok 2018 – prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2018 - 2020. 

Sociální a zdravotní komise doporučuje postupovat v oblasti financování sociálních služeb pro 

rok 2018 dle Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje          

a Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v JMK, kde jsou uvedeny normativní náklady 

sociálních služeb pro rok 2018. 

 

Hlasováno: 13-0-0 

 

2. Sociální a zdravotní komise projednala žádost o individuální dotaci společnosti Kompakt 

spol. s r.o., která žádá o dotaci na realizaci projektu Sociální automobil pro Charitu Kyjov. 

Sociální a zdravotní komise doporučuje radě města podpořit tento projekt částkou 30.000 Kč. 

 

Hlasováno:10-3-0 

 

3. Sociální a zdravotní komise projednala žádost o individuální dotaci Linky bezpečí, z.s., která 

žádá o dotaci na částečné pokrytí nákladů provozu Linky bezpečí, krizové linky pro děti                 

a mládež. Sociální a zdravotní komise doporučuje radě města podpořit tento projekt částkou 

10.000 Kč. 

 

Hlasováno: 13-0-0 

 

4. Sociální a zdravotní komise projednala žádost o individuální dotaci Psychocentra Domeček 

Hodonín, o.p.s., které žádá o dotaci na částečné spolufinancování pobytu uživatele služby 

chráněného bydlení z Kyjova. Sociální a zdravotní komise doporučuje radě města podpořit 

spolufinancování nákladů sociální služby částkou 13.844 Kč. 

 

Hlasováno: 13-0-0 

 

5. Sociální a zdravotní komise projednala žádosti o byty zvláštního určení do DPS Kyjov. 

 

6. Sociální a zdravotní komise projednala možnost úprav Zásad poskytování dotací z rozpočtu 

města a doporučuje úpravu těchto zásad v oblasti možnosti použití dotace v sociální oblasti až 

do výše 100% na mzdy (platy), daně a odvody, dohody o pracovní činnosti a dohody                               

o provedení práce a možnosti dofinancování programové dotace v oblasti sociálních služeb 

v daném kalendářním roce. 

Hlasováno: 13-0-0 

7. Sociální a zdravotní komise projednala možnost rozšíření poskytování sociálních služeb 

Centra sociálních služeb Kyjov, p.o., o územní působnost na celém ORP. Sociální a zdravotní 

komise doporučuje radě města toto rozšíření povolit. 

Hlasováno: 13-0-0 

 

V čase 16.15 hod se dostavila na jednání Mgr. Hana Čamlíková. 

 



3 

 

8. Mgr. Radka Galanová, vedoucí denního stacionáře Sociálně-psychiatrického centra – Fénix, 

o.p.s., požaduje odpověď na níže uvedené otázky, které budou součástí zápisu.  

Do 30. 8. 2017 otázky písemně nedoručeny pro vložení do zápisu. 

Předsedkyně komise rozhodla, že na písemné otázky budou vypracovány písemné odpovědi, 

které budou součástí příštího zápisu jednání sociální a zdravotní komise. Sociální a zdravotní 

komise byla stručně seznámena s odpovědí na výše uvedené otázky. 

 

Členům sociální a zdravotní komise byl předán text výzvy „Společnými silami proti těžbě 

štěrkopísku“. 

Návrhy a doporučení Radě města Kyjova: 

 

1. Sociální a zdravotní komise projednala Minimální sítě sociálních služeb ORP Kyjov      

a možnosti jejího financování na rok 2018. Sociální a zdravotní komise doporučuje 

RM postupovat dle Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory 

Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. 

 

Hlasováno: 13-0-0 

 

2. Sociální a zdravotní komise projednala žádost o individuální dotaci z rozpočtu města 

Kyjova pro společnost Kompakt spol. r.o. Sociální a zdravotní komise doporučuje RM 

podpořit finančně tuto žádost ve výši 30.000 Kč. 

 

Hlasováno: 10-3-0 

 

3. Sociální a zdravotní komise projednala žádost o individuální dotaci z rozpočtu města 

pro Linku bezpečí z.s. Sociální a zdravotní komise doporučuje RM podpořit finančně 

tuto žádost ve výši 10.000 Kč. 

 

Hlasováno: 13-0-0 

 

4. Sociální a zdravotní komise projednala žádost o individuální dotaci z rozpočtu města 

Kyjova pro Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s. Sociální a zdravotní komise 

doporučuje RM podpořit finančně tuto žádost ve výši 13.844 Kč. 

 

Hlasováno: 13-0-0 

5. Sociální a zdravotní komise projednala žádosti o byt zvláštního určení Domu 

s pečovatelskou službou v Kyjově. Komise projednala žádost (z důvodu ochrany 

osobních údajů nebudou tyto údaje zveřejněny na webových stránkách města Kyjova) 

Sociální a zdravotní komise doporučuje RM zařadit výše uvedené žádosti do užšího 

seznamu žadatelů o byt v DPS.         

 

            Hlasováno: 13-0-0  
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6. Sociální a zdravotní komise projednala možnost úprav Zásad pro poskytování dotací 

z rozpočtu města Kyjova. Sociální a zdravotní komise doporučuje RM změnu zásad 

v oblasti použití dotací pro sociální oblast až do výše 100% na mzdy (platy), daně              

a odvody, dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, dále o možnost 

dofinancování programové dotace v oblasti sociálních služeb v daném kalendářním 

roce. 

 

Hlasováno: 13-0-0 

 

7. Sociální a zdravotní komise projednala možnost rozšíření územní působnosti sociálních 

služeb Centra sociálních služeb Kyjov, p.o. na území ORP Kyjov. Sociální a zdravotní 

komise doporučuje RM povolit rozšíření poskytování sociálních služeb na území ORP 

Kyjov. 

 

Hlasováno:13-0-0 

 

 

 

Úkoly pro členy komise:  

 

Předsedkyně komise Mgr. Danuše Křiváková připraví písemně odpověď na písemné otázky 

Mgr. Radky Galanové.  

 

 

 

Zapsal:  Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA 

 

 

 

 

Ověřil:  MUDr. Luděk Šimeček 

              Zdenka Měsíčková 

 

 

Přílohy: 

Seznam žadatelů o nájem bytu zvláštního určení v DPS Kyjov (z důvodu ochrany osobních 

údajů nebude tato příloha zveřejněna na webových stránkách města Kyjova) 

 

 

 

 

 

 

 


