M Ě ST O T I Š N O V
Komise pro komunitní plánování sociálních služeb
Rady města Tišnova

Z á p i s č. 7/2020
z jednání dne 10. 11 - 16.11 2020
Termín
Místo
Zapisovatel
Ověřovatel
Přítomni

Omluveni

10. 11. – 16.11. 2020 do 12:00, formou elektronického a korespondenčního
hlasování
Elektronické a korespondenční hlasování
Mgr. Michal Kudláček, DiS.
Ing. Jaroslava Klapalová
Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, p. Eduard Seidl,
Ing. Jiřina Frýbová,
Mgr. Marie Brázdová, p. Jarmila Ondrová, Ing. Mgr. Marie Sendlerová,
PhDr. Jana Hutařová, Bc. Věra Dvořáková, Mgr. Jolana Novotná, Ing.
Jaroslava Klapalová, p. Štěpán Špaček, PhDr. Michaela Hofštetrová
Knotková, Ludmila Cvrkalová (celkem 13)
-

Hosté:
Mgr. Martin Sebera, PhD.

Místostarosta města Tišnova,
videokonferenci 12. 11. 2020

host

pro

Úvodní informace: Jednání komise bylo s ohledem na podmínky nouzového stavu z důvodu
pandemie koronaviru svoláno a realizováno elektronicky a korespondenčně, a to cestou
e-mailové a korespondenční komunikace. V daném období byla realizována 12.11.2020
v 17.00 videokonference členů, v jejichž možnostech byla účast na daném typu jednání,
které se zúčastnilo 11 členů komise. Hlasování se zúčastnilo všech 13 členů komise, 12 emailem, 1 korespondenčně. Všichni členové komise odhlasovali k 13.11.2020.
Omluveni: -

1) Návrh rozpočtu města Tišnova pro rok 2021 – členové komise byli seznámeni
s návrhem rozpočtu města Tišnova pro rok 2021 se zaměřením na paragrafy
obsahující prostředky na spolufinancování sociálních služeb pro rok 2021. Členové
komise byli seznámeni s podklady návrhů částek do rozpočtu města Tišnova pro rok
2021 na spolufinancování sociálních služeb se sídlem v ORP Tišnov i se sídlem mimo
ORP Tišnov, včetně spoluúčasti města Tišnova na spolufinancování II. kola dotačního
programu pro rok 2021 a schválenou garanci na spolufinancování pečovatelské
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služby Oblastní charity Tišnov v roce 2021. Dále informováni o částce 50 tis. Kč ve
vztahu k potřebám komunitního plánování, která by byla určena na úhradu služby
individuálního poradenství v nácviku péče v domácnostech, což je jedna z potřeb
mimo režim registrovaných sociálních služeb, která vyplynula z konzultace v rámci
kulatých stolů a částky 200 tis. alokovaných pro potřeby prorodinných dotací pro
rok 2021, kde se také promítnuly potřeby zjištěné v rámci konzultací kulatých stolů.
Elektronicky e-mailem hlasovalo 12 členů komise, 1 člen komise korespondenčně.
K bodu proběhla diskuse cestou videokonference dne 12.11. 2020 od 17.00 za
účasti 11 členů komise, kteří mají technicky možnost daný typ konzultace
absolvovat.

Doporučení č. 1: Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova
doporučuje schválení návrhu rozpočtu pro rok 2021.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno.

2) Žádost o mimořádnou dotaci na provoz domácí hospicové péče Porta Vitae
Oblastní charity Tišnov pro rok 2020 – členové komise prostudovali žádno Diecézní
charity Brno – Oblastní charity Tišnov o mimořádnou dotaci na provoz výše uvedené
služby.
Z videokonference dne 12. 11. 2020 i celkového hlasování členů vyplynula
jednohlasná podpora spolufinancování dané služby všemi zúčastněnými členy
komise. Jedná se o službu zaměřenou na podporu osob v závěrečné fázi života a
podporu jejich rodin. Domácí hospicová péče je v řadě regionů již dlouholetým
standardem a Tišnovsko a Kuřimsko se k tomuto standardu nyní díky Porta Vitae
Diecézní charity Brno – Oblastní charity Tišnov v roce 2021 získáním potřebných
registrací připojilo.
Ing. Klapalová informovala členy komise o obtížích financování v roce 2020, které
kromě zpoždění vyřizování žádostí o registrace spočívají v nutnosti omezit benefiční
akce, které daný typ služby standardně spolufinancují, což způsobilo deficit na
straně příjmů. Ing. Klapalová sdělila, že služba je financována ze zdravotních
pojišťoven, ale nezdravotnické profese, které jsou součástí dané služby musejí být
financovány z dotací JMK, obcí, darů, výtěžků benefičních akcí. Návrh OSV MěÚ
Tišnov na zanesení spolufinancování do zpracovávaného komunitního plánu na
období 2021 – 2023 bylo jednohlasně doporučeno, Mgr. Kudláček sdělil, že
s ohledem na to, že se jedná o jednu unikátní službu na Tišnovsku, nebude mít
Město Tišnov zřejmě nikdy samostatný dotační titul, jedná se o službu, která je
kombinací zdravotních a sociálních profesí, tj. na tzv. pomezí, avšak do budoucna se
bude jevit jako nezbytné nastavit buď strategickou částku spolufinancování či na
základě ukazatelů a pravidelné spolufinancování byť cestou tzv. mimořádné dotace.
Jde o službu, na kterou se na Tišnovsku dlouho čekalo a není lehké získat všechny
2
Zápis č. 7/2020 z jednání Komise pro KPSS RM Tišnova ze dne 10. 11. 2020 – 16.11. 2020

potřebné profese, obzvláště v době hospodářské konjunktury (nedostatek
pracovních sil obecně) a obecného nedostatku zdravotníků. PhDr. Hofštetrová
informovala o postupu MZ ČR pro rok 2021, který by měl hospicové péče výrazněji
finančně posílit, neboť se jedná o potřebnou službu a finančně výrazněji levnější
variantu než pobytové formy péče. Efekty změn pro rok 2021 se ukážou až v druhé
polovině roku 2021, kdy se jeví jako vhodné nastavovat případné systematické
spolufinancování. Hlasování se zúčastnilo všech 13 členů komise, 12 e-mailem, 1
korespondenčně. Ing. Mgr. Sendlerová a Ing. Klapalová ohlásily možný střet zájmů.

Doporučení č. 2: Komise pro komunitní plánování sociálních služeb Rady města Tišnova
doporučuje orgánům města Tišnova schválit dotaci na provoz domácí hospicové péče Porta
Vitae Oblastní charity Tišnov pro rok 2020 ve výši 100 000,--Kč.

Pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Schváleno.

Zapsal: Mgr. Michal Kudláček, DiS. v.r.
Tajemník Komise pro KPSS RM Tišnova

………………………………..

Schválila: Ing. Jaroslava Klapalová v.r.
Ověřovatelka pro jednání

………………………………..

Kontrola: Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá v.r.
Předsedkyně Komise pro KPSS RM Tišnov

………………………………..
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