
1 
 

ZÁPIS  

z jednání sociální komise rady města konaného dne 28. 11. 2022  

od 15,30 hod. 

 
Přítomni: Pavlína Lišková, Marie Sochůrková, Michaela Valentová, Hana Tamchynová, 

Kristina Macáková, Simona Petrášová, Štěpán Husák 

Hosté:  Ing. Kateřina Matyášová– vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

             Marie Marcinková 

Asistent komise: Simona Aiznerová 

 

 

Program: 

1. Zahájení, představení členů komise 

2. Jednací řád 

3. Náplň činnosti komise 2022-2026 

4. Plán práce komise 2023 

5. INFORMACE Pravidla pro zařazování žádostí o byty v Domě s pečovatelskou službou 

(DPS) 

6. Žádosti do pořadníku DPS 

7. INFORMACE k financování služeb sociálních, zdravotních a humanitárních v roce 

2023  

Programové dotace 

Veřejné zakázky 

Individuální dotace 

8. Informace o komunitním plánování 2023-2027 

9. Různé 

 

 

1. Zahájení 

Jednání v 15,00 hod. zahájila předsedkyně sociální komise, přivítala členy komise a seznámila 

je s navrženým programem. Předsedkyně p. Lišková navrhla, aby byly přesunuty body 2 a 3   

za body 5 a 6. Návrh byl přítomnými členy přijat. Členové vzali na vědomí program jednání. 

 

2. INFORMACE Pravidla pro zařazování žádostí o byty v Domě s pečovatelskou 

službou (DPS) 

Členům komise byla přestavena Pravidla pro zařazování žádostí o byty v Domě s 

pečovatelskou službou (DPS). Bližší informace a vysvětlení k jednotlivým podstatným 

bodům předala Marie Marcinková. 

Město Ostrov zajišťuje pro seniory a zdravotně postižené občany bydlení v Domě s 

pečovatelskou službou, a to za splnění určitých podmínek. Tyto podmínky byly schváleny 

usnesením Rady města č. 952/22 ze dne 22. 11. 2022. 

Nově by žádosti o byty v Domě s pečovatelskou službou na Hlavní tř. čp. 1365-7 v Ostrově 

byly projednány v sociální komisi a následně předloženy Radě města Ostrov, která svým 

usnesením rozhodne o případném zařazení žádosti do Pořadníku na přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Ostrov, Hlavní tř. 1365-7, dle data podání žádosti. 
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Žádost o byt v domě s pečovatelskou službou mohou doposud podat žadatelé, kteří jsou 

poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně a jsou 

příjemcem služby sociální péče (pečovatelské služby, osobní asistence, terénní odlehčovací 

služby, průvodcovské a předčitatelské služby). Tyto podmínky musí žadatel splňovat od data 

podání žádosti, až po ukončení případného nájemného vztahu.  

Při podání žádosti o byt 1+1 dvojicí, je nutné splnění podmínek dle těchto Pravidel oběma 

žadateli. V případě, že bude podmínku splňovat pouze jeden žadatel, bude nájemní smlouva 

uzavřená pouze s žadatelem, který podmínky splňuje. V případě snížení počtu nájemců v bytě 

pro dvojici (z důvodů změny rodinných poměrů - rozvod, úmrtí, umístění jednoho člena 

domácnosti v zařízení sociálních služeb), bude nájemci přednostně přidělen náhradní byt pro 

jednotlivce. Pronajímatel má právo jednostranně přidělit byt pro jednotlivce a to ve lhůtě do 

12. měsíců od zjištění skutečnosti, o snížení počtu osob. Nájemci berou explicitně na vědomí, 

že v případě, kdy po smrti jednoho z partnerů bude nájemcem jeden z žadatelů a tento nebude 

využívat žádnou sociální službu, je Město Ostrov oprávněno účtovat nájemné při horní hranici 

obvyklého nájemného, resp. takový nájemce nebude moci požívat původní sjednané nájemné.   

Nově je v Pravidlech zvýšení jednorázového příspěvku u žadatelů s trvalým pobytem ve 

spádových obcích ORP Ostrov, ve výši 10 000 Kč za občana při přidělení bytu v Domě s 

pečovatelskou službou v Ostrově. V případě, že je žadatel s trvalým pobytem mimo spádové 

obce města Ostrova (ORP) pouze za podmínky, že obec, v níž má žadatel trvalý pobyt, uhradí 

jednorázový příspěvek ve výši 20 000 Kč za tohoto občana - při přidělení bytu v DPS 

v Ostrově.  

Bez připomínek. 

Členové vzali na vědomí. 

 

3. Žádosti do pořadníku Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 

Doplnění Pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově 

 

3.1. Žádosti o byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově – jednotlivci 

a)  Pan O. P. trvale bytem Ostrov. Žadatel je ve starobním důchodu, požaduje byt v Domě 

s pečovatelskou službou v Ostrově. Nemá přiznaný PnP, nemá průkaz OZP.  Pečovatelskou 

službu aktivně odebírá. Bezdlužnost žadatele ověřena. Není vlastníkem nemovitosti určené k 

bydlení. 

Průběh hlasování:  6   pro  zařazení do pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou 

v Ostrově   0  proti  0  se zdržel  

 

b) Paní B. K. trvale bytem Ostrov. Žadatelka je ve starobním důchodu, požaduje byt v Domě 

s pečovatelskou službou v Ostrově. Nepobírá PnP, nemá přiznaný průkaz OZP.  Paní B. K. 

využívá odlehčovací službu. Bezdlužnost žadatelky ověřena. Není vlastníkem nemovitosti 

určené k bydlení. 

Průběh hlasování:  6   pro  zařazení do pořadníku na byty v  Domě s pečovatelskou službou 

v Ostrově   0  proti  0  se zdržel  

 

c) Pan M. M., trvale bytem Ostrov. Žadatel je ve starobním důchodu, požaduje byt v Domě 

s pečovatelskou službou v Ostrově. Nepobírá PnP, nemá přiznaný průkaz OZP.  
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Pečovatelskou službu aktivně odebírá. Bezdlužnost žadatele ověřena. Není vlastníkem 

nemovitosti určené k bydlení. 

Průběh hlasování:  6   pro  zařazení do pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou 

v Ostrově  0  proti  0  se zdržel  

 

d) Paní L. A., trvale bytem Ostrov. Žadatelka je ve starobním důchodu, požaduje byt v Domě 

s pečovatelskou službou v Ostrově. Nepobírá PnP, nemá přiznaný průkaz OZP.  

Pečovatelskou službu aktivně odebírá. Bezdlužnost žadatelky ověřena. Není vlastníkem 

nemovitosti určené k bydlení. 

Průběh hlasování:  6   pro  zařazení do pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou 

v Ostrově   0  proti  0  se zdržel  

 

Usn. SK  č.  1/2022 

SK doporučuje RM souhlasit s doplněním Pořadníku na byty 1+0 a 1+kk v Domě 

s pečovatelskou službou v Ostrově o žadatele: O. P., B. K., M. M., L. A. 

 

3.2. Žádosti o byty v Domě s pečovatelskou službou v Ostrově  – dvojice 

 

a) Pan J. H. a paní V. H., oba trvale bytem Ostrov.  Oba žadatelé jsou ve starobním důchodu. 

Pan J. H. má zažádáno o PnP, nemá průkaz OZP. Pan J. H. odebíral pečovatelskou službu, 

aktuálně je umístěn v Domově pro seniory Květinka s.r.o.. Paní V. H.,  má zažádáno o  PnP, 

nemá průkaz OZP. Paní V. H. nemá zavedenou žádnou terénní službu. Aktuálně je umístěná 

v Domově pokojného stáří v Ostrově. Bezdlužnost manželů H. ověřená. Jsou vlastníky 

nemovitosti určené k bydlení.   

 

Průběh hlasování:  0  pro  zařazení do pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou 

v Ostrově  6   proti  0  se zdržel  

 

b) Pan V. P.,  a paní M. P., oba trvale bytem Ostrov.  Oba žadatelé jsou ve starobním důchodu. 

Pan V. P., nemá PnP, nemá průkaz OZP. Pan V. P. využívá odlehčovací službu. Paní M. P.,  

nemá PnP, nemá průkaz OZP. Paní M.P. využívá odlehčovací službu. Bezdlužnost manželů  

ověřená. Nejsou vlastníky nemovitosti určené k bydlení.   

 

Průběh hlasování:  6  pro  zařazení do pořadníku na byty v Domě s pečovatelskou službou 

v Ostrově  0   proti  0  se zdržel  

 

Usn.  SK č.  2/2022 

SK  doporučuje RM souhlasit s doplněním Pořadníku na byty 1+1 v Domě s pečovatelskou 

službou v Ostrově o žadatele: V. P. a M. P.  

 

 

Usn. SK  č.  3/2022 

SK nedoporučuje RM souhlasit s doplněním Pořadníku na byty 1+1 v Domě s pečovatelskou 

službou v Ostrově o žadatele: J. H. a V. H. 

 

 

 

 



4 
 

4. Jednací řád 

Členům komise byl předložen Jednací řád. 

Bez připomínek. 

Členové vzali na vědomí.  

 

5. Náplň činnosti komise 2022-2026 

Členům komise byla předložena Náplň činnosti komise 2022-2026. Bližší informace a 

vysvětlení k jednotlivým bodům předala předsedkyně p. Lišková. 

Bez připomínek. 

Členové vzali na vědomí. 

 

6. Plán práce komise 2023 

Členům komise byla předložena Plán práce komise 2023. 

 

·       Leden 2023 

Příprava hodnotících kritérií Programová dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2023 

Bude zasláno v lednu, únor komise  

·       Březen - duben 2023 

Hodnocení žádostí Programová dotace na poskytování sociálních služeb v roce 2023 vč. 

doporučení rozdělení finančních prostředků na zajištění sociálních služeb ve městě Ostrov 

2023 

·       Červen/Září 2023 

Příprava Programové dotace na poskytování sociálních služeb od roku 2024 

·       Průběžně 

Žádosti o zařazení do pořadníku DPS (Dům s pečovatelskou službou) 

Individuální dotace 

·       Průběžně 

Seznámení se se sociálními službami ve městě (návštěvy u poskytovatelů sociálních služeb) 

 

Bližší informace a vysvětlení k jednotlivým bodům předala předsedkyně p. Lišková. 

Bez připomínek. 

Členové vzali na vědomí. 

 

7. Informace- Financování služeb sociálních, zdravotních a humanitárních v roce 2023 

Členové komise byli informování o systému dotací pro rok 2023 

• Programové dotace 

• Individuální dotace 

• Veřejné zakázky 2021-2023 

 

8. Informace o komunitním plánování 2023-2027 

Ing. Matyášová informovala o Komunitním plánu sociálních, sociálně zdravotních, 

prorodinných a souvisejících služeb (KPSSS) města Ostrov nad Ohří na období 2023 – 2027, 
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který je momentálně v procesu tvorby. Finální verze bude předložena na dalším jednání 

komise. 

 

9. Různé 

Ing. Matyášová informovala o činnosti odboru SVZ, proběhlých a plánovaných akcích. 

Členům komise byla nabídnuta možnost navštívit zařízení sociálních služeb na území města 

Ostrov. Konkrétní termíny by s poskytovateli byly dohodnuty v případě projevení zájmu. 

 

 

 

Dotazy a odpovědi: 

Přítomní členové komise neměli žádné další dotazy ani podněty k jednání. 

 

10. Závěr 

Předsedkyně komise ukončila jednání a rozloučila se s přítomnými členy komise. 

 

 

Jednání komise bylo ukončeno v 16,30 hod. 

Zapsala: Simona Aiznerová 

                                                                                                                                              

         Pavlína Lišková  

                 předsedkyně komise 

 

 


