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Zápis z jednání sociální a zdravotní komise č. 15/2016 

 

Datum konání: 16. 2. 2017 

Místo konání: Městský úřad Kyjov, zasedací místnost 

Přítomni:  Mgr. Danuše Křiváková, Zdenka Měsíčková, MUDr. Luděk Šimeček,                 
Zdeněk Hochman, Mgr. Radka Galanová, , Ing. Vladimír Měchura, MUDr. Jan Felsinger,                
Mgr. Ladislava Brančíková,  Karla Zbořilová, Hana Vrtková, Ing. Vladimír Výleta,                
Ing. Marie Gustyová, Mgr. Alena Horáková,  Mgr. Radoslava Navrátilová, Mgr. Jan Hanáček                  

Omluveni: MUDr. Alena Černeková, Hana Lapšanská, Ing. Jan Letocha,                           
Mgr. Hana Čamlíková 

Neomluveni:  

Hosté: Bc. Barbora Horehleďová, Mgr. Kateřina Moudrá, PhDr. Jana Trnečková 

Zapisovatel: Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA 

Čas jednání: 15.30 – 18.30 

 

Program jednání: 

1. Projednání zrušení registrace sociální služby Osobní asistence, poskytovatel Charita 
Kyjov a rozšíření pečovatelské služby o jeden úvazek. 

2. Projednání zrušení registrace sociální služby Azylový dům, CSS, Brandlova 127. 
3. Projednání žádostí o programové dotace na podporu Minimální sítě služeb Kyjovska  

a Návazných služeb v sociální oblasti. 
4. Projednání žádostí o byt zvláštního určení v DPS Kyjov. 
5. Různé 

 

Návrhy a doporučení Radě města Kyjova: 

 

1. Sociální a zdravotní komise byla seznámena se záměrem Charity Kyjov, a to zrušení 
registrace sociální služby Osobní asistence a požádání o navýšení úvazku do 
pečovatelské služby. Sociální a zdravotní komise bere na vědomí bez výhrad. 
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2. Sociální a zdravotní komise byla seznámena se záměrem Centra sociálních služeb 
Kyjov, a to zrušení registrace sociální služby Azylový dům. Sociální a zdravotní komise 
bere na vědomí bez výhrad. 
 

3. Sociální a zdravotní komise projednala žádosti o programové dotace na podporu 
Minimální sítě služeb Kyjovska. Sociální a zdravotní komise hlasovala o celkové 
Minimální síti, tedy o všch návrzích v žádostech společně. Sociální a zdravotní komise 
doporučuje RM poskytnout dotace v doporučené výši (viz příloha č. 1). 
 
Hlasováno: 14-1-0 
 

4. Sociální a zdravotní komise projednala žádosti o programové dotace na podporu 
Návazných služeb v sociální oblasi. Na základě návrhu člena sociální a zdravotní 
komise proběhlo samostatné hlasování ve věci podaných žádostí o dotace spolku 
Educante z.s.  
Ve věci žádosti o dotaci Educante z.s., název projektu Educante, evidovanou pod                  
Č.j. OŠK63211/16, byl přijat návrh nepodpořit finančně tuto žádost.  
 
Sociální a zdravotní komise doporučuje RM nepodpořit finančně žádost o dotaci 
spolku Educante z.s., projekt Educante. 
 
Hlasováno 14-1-0 
 
Ve věci žádosti o dotaci Educante z.s., název projektu Společenské centrum Educante, 
evidovanou pod Č.j. OŠK63210/16, byl přijat návrh podpořit žádost ve výši 5.000 Kč. 
 
Sociální a zdravotní komise doporučuje RM podpořit žádost o dotaci spolku Educante 
z.s., projekt Společenské centrum Educante, ve výši 5.000 Kč. 
 
Hlasováno 9-0-6 
 
O ostaních návrzích v žádostech na podporu Návazných služeb hlasovala sociální              
a zdravotní komise společně.  
Sociální a zdravotní komise doporučuje RM poskytnou dotace v doporučené výši      
(viz příloha č. 2). 

Hlasováno: 15-0-0 
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5. Sociální a zdravotní komise projednala žádosti do 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 tyto žádosti do užšího seznamu 
žadatelů o nájem bytu v DPS. 
 
Hlasováno: 15-0-0 

               

            

V Kyjově dne 16. února 2017 

 

Zapsal: Mgr. Jaroslav Řihánek, MBA 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Seznam žadatelů o nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou v Kyjově (z důvodu 
ochrany osobních údajů nebude příloha zveřejněna na webových stránkách města Kyjova) 

Příloha č. 2 Minimální síť sociálních služeb Kyjovska 

Příloha č. 3 Návazné služby 
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