ZÁPIS
z 10. jednání Komise sociálních služeb a bydlení konané dne 8. 11. 2016
(upravená verze, určená ke zveřejnění na webových stránkách Města Štětí)

Přítomni:

Bc. D. Kotalová, K. Kováčová, Z. Křišťanová, S. Přáda, E. Reifová

Omluveni:

Ing. J. Ryšánková, V. Kouba

Zapisovatelka:

Ing. L. Šarmanová

Hosté:

Mgr. P. Lípová, M. Mitreská

Komisi zahájila předsedkyně komise Eva Reifová v 15.00 hod. a dále jí řídila. Konstatovala,
že komise je usnášeníschopná, seznámila přítomné s návrhem programu jednání KSSaB, který byl
přítomnými členy komise schválen.

Program:
Problematika sociálních věcí:
1. UPPM, Palackého 599, Štětí – nové žádosti o ubytování, informace o ukončení ubytování
2. UPPM, Palackého 599, Štětí – žádosti o prodloužení ubytování
3. DPS, Školní 700, Štětí - vyřazení žádosti o nájem bytu z evidence žadatelů
4. DPS, Školní 700, Štětí – nové žádosti o nájem bytu
5. Aktualizace Pravidel poskytování Pečovatelské služby města Štětí
6. Aktualizace Pravidel poskytování služby Denního stacionáře města Štětí a Sazebníku
úhrad úkonů Denního stacionáře města Štětí
7. Aktualizace Pravidel poskytování Odlehčovací služby města Štětí a Sazebníku úhrad
úkonů Odlehčovací služby města Štětí
8. Denní stacionář města Štětí – přistoupení k pověření
9. Odlehčovací služba města Štětí – přistoupení k pověření
10. Poukázky a balíčky (vánoční) pro seniory
11. Různé
Bytové záležitosti
12. volné byty
13. smlouvy o nájmu bytu, které končí dne 30. 11. 2016

14. různé – volné byty, korespondence, ostatní
Problematika sociálních věcí:
K bodu č. 1
UPPM, Palackého 599, Štětí – nové žádosti o ubytování, informace o ukončení ubytování
Žádají celkem 3 žadatelé.
D. V. ... – žádost ze dne 17. 10. 2016, evidována na OSV pod čj. 11046/2016.
...
KSSaB doporučuje OSV ke schválení, aby ubytování na UPPM, Palackého 599, Štětí p. V. D.
bylo poskytnuto do 31. 12. 2016.
Pro – 5
B. I. ... – žádost ze dne 20. 10. 2016, evidována na OSV pod čj. 11736/2016.
....
KSSaB doporučuje OSV ke schválení, aby ubytování na UPPM, Palackého 599, Štětí pí I.
B. ... a jejímu nezl. synovi M. M.... bylo poskytnuto do 31. 12. 2016 za předpokladu úhrady
dluhu za komunální odpad.
Pro – 5
Č. P. ... – žádost ze dne 8. 11. 2016, evidována na OSV pod čj. 12543/2016.
KSSaB doporučuje OSV ke schválení, aby ubytování na UPPM, Palackého 599, Štětí p. P. Č.
nebylo poskytnuto do 31. 12. 2016.
Pro – 5
Dále dává Odbor sociálních věcí Komisi sociálních služeb a bydlení na vědomí, že následující
klientce bylo ukončeno ubytování na UPPM:
F. E. ... Porušila ubytovací řád tím, že opakovaně umožnila pobyt na UPPM osobě bez přiznaného
ubytování. V r. 2016 obdržela 2 písemné výstrahy, jejichž předmětem bylo totožné porušení
Ubytovacího řádu (8. 8. + 26. 9. 2016). Ubytování ukončeno vedoucí OSV k 26. 10. 2016.
KSSaB bere na vědomí informace o ukončení ubytování pí E. F...
K bodu č. 2
UPPM, Palackého 599, Štětí – žádosti o prodloužení ubytování
Žádá 19 domácností (30 osob) s platností ubytovací smlouvy do 30. 11. 2016
KSSaB doporučuje OSV:
19 domácnostem prodloužit ubytování do 31. 12. 2016
Pro - 5
K bodu č. 3
DPS, Školní 700, Štětí - vyřazení žádosti o nájem bytu z evidence žadatelů
K. M. ... žádost ze dne 12. 8. 2003, evidovaná na OSV pod čj. 2012/2003.
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...
KSSaB bere na vědomí informaci o vyřazení žádosti pí M. K. ... z evidence žadatelů o nájem
bytu v DPS, Školní 700, Štětí.
K bodu č. 4
DPS, Školní 700, Štětí - nové žádosti o nájem bytu
P. J. ..., a P. Č. ..., evidované na OSV pod čj. 11257/2016, resp. 11258/2016.
...
KSSaB zařazuje žádost manželů J. a Č. P. ... do evidence žadatelů o nájem bytu v DPS,
Školní 700, Štětí, vedené na OSV MěÚ Štětí.
Pro – 5
Č. J. ... žádost ze dne 17. 10. 2016, evidovaná na OSV pod čj. 11408/2016.
...
KSSaB nezařazuje žádost pí J. Č. ... do evidence žadatelů o nájem bytu v DPS, Školní 700,
Štětí, vedené na OSV MěÚ Štětí.
Pro – 5
S. H. ..., žádost ze dne 18. 10. 2016, evidovaná na OSV pod čj. 11485/2016.
....
KSSaB zařazuje žádost pí H. S. ..., bytem Štětí, Mánesova 627, do evidence žadatelů o nájem
bytu v DPS, Školní 700, Štětí, vedené na OSV MěÚ Štětí.
Pro – 5
K bodu č. 5
Aktualizace Pravidel poskytování Pečovatelské služby města Štětí
OSV předložil KSSaB návrh Pravidel poskytování Pečovatelské služby města Štětí od 1. 1. 2017
(viz příloha č. 1).
KSSaB doporučuje RM schválit předložená Pravidla poskytování Pečovatelské služby
města Štětí.
Pro - 5
K bodu č. 6
Aktualizace Pravidel poskytování služby Denního stacionáře města Štětí a Sazebníku úhrad úkonů
Denního stacionáře města Štětí
OSV předložil KSSaB návrh Pravidel poskytování služby Denního stacionáře města Štětí
a Sazebník úhrad úkonů Denního stacionáře města Štětí od 1. 1. 2017 (viz příloha č. 2,3).
KSSaB doporučuje RM schválit předložená Pravidla poskytování služby Denního stacionáře
města Štětí.
Pro - 5
KSSaB ne/doporučuje RM schválit předložený Sazebník úhrad úkonů Denního stacionáře
města Štětí.
Pro - 5
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K bodu č. 7
Aktualizace Pravidel poskytování Odlehčovací služby města Štětí a Sazebníku úhrad úkonů
Odlehčovací služby města Štětí
OSV předložil KSSaB návrh Pravidel poskytování Odlehčovací služby města Štětí a Sazebník
úhrad úkonů Odlehčovací služby města Štětí od 1. 1. 2017 (viz příloha č. 4,5).
KSSaB doporučuje RM schválit předložená Pravidla poskytování Odlehčovací služby města
Štětí
Pro - 5
KSSaB doporučuje RM schválit předložený Sazebník úhrad úkonů Odlehčovací služby
města Štětí
Pro - 5
K bodu č. 8
Denní stacionář města Štětí – přistoupení k pověření
Ústecký kraj vystavil Městu Štětí, sociální službě Denní stacionáře, identifikátor 8322579 Pověření
Ústeckého kraje č. 291 k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 s účinností ode dne 1. 1. 2016 do
31. 12. 2018. Protože Město Štětí zajišťuje provoz služby ze svého rozpočtu, Ústecký kraj
doporučuje přistoupit k uvedenému „pověření“.
KSSaB doporučuje RM schválit usnesení následujícího znění:
Město Štětí přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 291 k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na
období 2016-2018, vydané Městu Štětí Ústeckým krajem dne 25. 1. 2016 s tím, že finanční
podpora Města Štětí poskytnutá v rámci rozpočtu Města Štětí na zajištění sociální služby
Denní stacionář města Štětí tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby v souladu
s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na
státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EZ).
Pro – 5
K bodu č. 9
Odlehčovací služba města Štětí – přistoupení k pověření
Ústecký kraj vystavil Městu Štětí, Odlehčovací službě, identifikátor 6774569 Pověření Ústeckého
kraje č. 292 k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2016-2018 s účinností ode dne 1. 1. 2016 do
31. 12. 2018. Protože Město Štětí zajišťuje provoz služby ze svého rozpočtu, Ústecký kraj
doporučuje přistoupit k uvedenému „pověření“.
KSSaB doporučuje RM schválit usnesení následujícího znění:
Město Štětí přistupuje k Pověření Ústeckého kraje č. 292 k zajištění dostupnosti
poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na
období 2016-2018, vydané Městu Štětí Ústeckým krajem dne 25. 1. 2016 s tím, že finanční
podpora Města Štětí poskytnutá v rámci rozpočtu Města Štětí na zajištění Odlehčovací
služby města Štětí tvoří nedílnou součást jednotné vyrovnávací platby v souladu
s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na
státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EZ).
Pro – 5
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K bodu č. 10
Poukázky a balíčky (vánoční) pro seniory
Seniorům, kteří k 31. 12. kalendářního roku dosáhnou věku 70ti let a trvale žijí ve Štětí, jsou
předávány k vánocům poukázky v částce Kč 300,-. Občanům Štětí (i bývalým) žijícím
ve vybraných zařízeních sociální péče předávány „balíčky“ - tašky s občerstvením v hodnotě
Kč 300,-. V rozpočtu Klubu důchodců jsou pro letošní rok dostatečné finanční prostředky na nákup
poukázek a balíčků.
KSSaB doporučuje RM schválit pro letošní rok u příležitosti Vánoc nákup poukázek
a balíčků ve výši Kč 300,- na osobu prostřednictvím firmy Penny Market s.r.o., pro seniory
70-ti a víceleté ze Štětí a jeho místních částí a občany (i bývalé) ze Štětí a místních částí,
žijících v domovech pro seniory a jiných pobytových zařízeních sociální péče.
Pro – 5
K bodu č. 11
Různé
Vedoucí OSV informovala o:
- podání žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu „Podpora
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“, dotace je žádána ve výši 1 900 000,- Kč, celková
předpokládaná výše nákladů na realizace pečovatelské služby v r. 2017 činí 5 466 000,- Kč
- schválení projektu Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám ve městě Štětí
- probíhajícím výzkumu – analýze nezaměstnanosti, zaměřené na mladistvé, jejímž
zadavatelem, resp. zpracovatelem je Agentura pro sociální začleňování
- přípravě místního plánu inkluze, který bude městu Štětí pomáhat zpracovávat konzultantka
ASZ Mgr. Lenka Vilímová (setkání pracovní skupiny vzdělávání, volný čas a rodina se
uskuteční 6. 12. 2016)
- připravovaném Plánu prevence kriminality (ve Štětí) na období 2017 – 2021
(jednání komise prevence kriminality se uskuteční 15. 11. 2016)
- stávající personální situace OSV
Bytové záležitosti
K bodu č. 12
Volné byty
Volný byt (2+0) č. 5, 1. máje 598, Štětí – zveřejněn od 14. 9. 2016 do 1. 10. 2016
Celkem požádali 4 (5) žadatelé.

Příloha č. 6

KSSaB doporučuje RM ke schválení přidělení bytu č. 5, 1. máje 598 žadatelům T. M. a J. D.
B., č. ž. 3/16 v souladu s platnými pravidly. Nájem bude uzavřen na dobu určitou
do 31. 12. 2016. Cena nájemného ve výši 30,- Kč/m2 podlahové plochy.
Pro – 5
K bodu č. 13
Smlouvy o nájmu bytu, které končí dne 30. 11. 2016.
Pracovnice odboru majetku a investic seznámila členy KSSaB s jednotlivými podklady týkající
nájemních smluv s podrobným odůvodněním (více podklady pro jednání KSSaB):
Vyjádření komise:
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KSSaB doporučuje OMI prodloužení smlouvy o nájmu od 1. 12. 2016 do 31. 1. 2017 těmto
nájemcům:
K. S., byt č. …, Štětí
H. M., byt č. …, Štětí
M. J., byt č. …, Štětí
F. M., byt č. …, Štětí
J. J., byt č. …, Štětí
Pro – 5
KSSaB doporučuje OMI prodloužení smlouvy o nájmu od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016 těmto
nájemcům:
V. K., byt č. …, Štětí
D. I. a A., byt č. …, Štětí
B. R. a M., byt č. …, Štětí
B. P. a K. L., byt č. …, Štětí
B. M. a V., byt č. …, Štětí
K. E., byt č. …, Štětí
Ch. R., byt č. …, Štětí
B. M. a J., byt č. …, Štětí
D. S., byt č. …, Štětí
K. S., byt č. …, Štětí
K. L., byt č. …, Štětí
B. J., byt č. …, Štětí
Š. P., byt č. …, Štětí
T. P., byt č. …, Štětí
T. P., byt č. …, Štětí
B. M., byt č. …, Štětí
D. J., byt č. …, Štětí
K. K., byt č. …, Štětí
Pro – 5
KSSaB doporučuje OMI prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …, Štětí nájemci J. Š., a to od
21. 11. 2016 do 31. 12. 2016.
Pro – 5
KSSaB doporučuje OMI prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. …, Štětí nájemcům L. K. a M.
Š., a to od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2016.
Pro – 5
K bodu č. 14
Různé – volné byty, korespondence, ostatní.
Dne 5. 12. 2016 proběhne exekuční vyklizení bytu č. … a dne 15. 12. 2016 proběhne exekuční
vyklizení bytu č. … ve Štětí.

Komise sociálních služeb a bydlení byla ukončena v 16.30 hodin.
Zapsala: Lípová P., Šarmanová L.
…………………………………………
Eva Reifová
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