VÝBOR RODIČŮ A PŘÁTEL
NOVÉ ZÁMKY 16. 10. 2016
Za organizaci: Mgr. Jan Šenk, Marta Dostálová, Lenka Procházková, Mgr. Vybíral Josef
Za Výbor rodičů: paní Doleželová, pan Polášek, paní Dědičová, paní Kučerová
Omluveni: manželé Mrázkovi
Pan ředitel přivítal přítomné, poděkoval přítomným za účast a zahájil setkání Výboru rodičů a přátel.
Mgr. Jan Šenk
Informoval o opravách a investicích, které se uskutečnily v roce 2016:
- Pravidelná běžná údržba maleb stravovacího provozu v rámci hygienických předpisů a další
běžná údržba maleb pokojů, koupelen, WC a společných prostor v budovách Nových Zámků a
Litovle.
- Oprava venkovního zdiva včetně omítek a nátěru fasády budovy ČOV Nové Zámky 2, Mladeč.
- Oprava steřelého kabelového venkovního vedení z transformátoru do ČOV.
- Oprava vnitřní komunikace v areálu Nových Zámků. Stávající komunikace spojující budovu
zámku s budovou jídelny, kuchyně, prádelny a údržby byla ve špatném technickém stavu
ohrožující zdraví klientů a pracovníků.
- Oprava dvoukřídlových dřevěných dveří včetně zárubní ve spojovacích chodbách budovy
Nové Zámky 2, Mladeč.
- Oprava navlhajícího venkovního soklu budovy Rybníček 45, Litovel, a to formou závěsného
soklu FERMACELL s průduchy (3-ti etapa).
- Nákup užitkového automobilu pro rozvoz stravy.
Probíhající opravy:
- Zabudování měřičů energií a úprava vedení tepla v budově Nové Zámky 1, Mladeč. Důvod: V
rámci sledování energií pro jejich vyhodnocování v oblasti úspory a hospodaření PO se
instalují měřiče energií včetně úprav vedení tepla v prádelně, kuchyni a bytovce.
- Oprava navlhajícího zdiva a podlahy v bytě klientů na budově Rybníček č. p. 44, DOZP Litovel.

Návrh oprav a investic od 40 tis. Kč do 200 tis. Kč na rok 2017:
-

-

-

Pravidelná údržba maleb stravovacího provozu v rámci hygienických předpisů a další běžná
údržba maleb pokojů, koupelen, WC a společných prostor v budovách Nových Zámků a
Litovle.
Oprava vnitřní omítky včetně nátěru, ošetření proti plísni dřevěných podhledů a krovů v
budově ČOV, Mladeč, Nové Zámky 2.
V rámci bezpečnosti provozu ČOV se opraví popřípadě doplní nové pletivo kolem budovy
ČOV, Mladeč, Nové Zámky 2.
Oprava venkovního zdiva včetně nátěru na budově Nové Zámky č. p. 1 (jedná se o budovu, ve
které se nachází stravovací a prádelenský provoz, a také cvičné byty). Oprava je rozdělena do
dvou etap (realizace 1-ní etapy v roce 2017, realizace 2-hé etapy v roce 2018).
Pořízení nové průmyslové pračky do prádelenského provozu. Stávající pračka v poslední době
vykazovala náročnější finanční opravy a její životnost provozu již vypršela a v současné době
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je mimo provoz, takže z ekonomického hlediska je výhodnější pořídit novou průmyslovou
pračku do prádelenského provozu.
Dále sdělil, že proces transformace organizace stále pokračuje. V současné době se připravují kupní
smlouvy na zakoupení tři rodinných domů, ve kterých bude naše organizace poskytovat od 1. 1. 2017
novou sociální službu Chráněné bydlení pro 17 klientů.
Nadále spolupracujeme s KÚOK na 2. výzvě, která je zaměřena na nákup pozemků a následnou
výstavbu domů a nákup rodinných domů a jejich následnou rekonstrukci.

Lenka Procházková
Přivítala nového člena Výboru rodičů a přátel paní Kučerovou.
Informovala, že akce naplánované na rok 2016 jsou průběžně organizovány. Do konce roku 2016 se
ještě uskuteční akce Mikulášské posezení a Vánoční posezení. Kromě toho dále jednotlivá bydlení
pokračují v pořádání akcí různého charakteru. Uživatelé se také zúčastňují akcí pořádané jinými
organizacemi.
Informovala, že v říjnu se konal Týden tvořivých dílen a Den otevřených dveří. Závěrem roku se
budeme zúčastňovat různých výstav.
Sdělila, že ostatní aktivizace stále probíhají - promítání na sále, každých čtrnáct dnů, terapie
Harmonizace. Jednou měsíčně na zámek přijíždí duchovní. Jedenkrát měsíčně uživatelé navštěvují
kostel v Litovli. Každý týden v úterý a čtvrtek na zámek dojíždí paní s pejsky a její návštěvy jsou
uživateli velice vítány. Multismyslová relaxační místnost nabízející širokou škálu uplatnění Snoezelen, je v současné době zcela využívána na relaxaci, zklidnění či individuální práci s klientem.
Cvičný byt je také plně využíván. Od 17. 10. 2016 bude v provozu druhý cvičný byt.
V současné době je celková kapacita 157 uživatelů. K dnešnímu dni je kapacita plně naplněna.
V případě uvolnění kapacity stále trvá, že nepřijímáme nové uživatele do stávajících objektů zařízení
Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb.
V současné době jsme byli zapojeni do projektu pod názvem „Pro běžný život“.
Informovala, že ČSSZ má v plánu zrušit hromadné výplatní seznamy, kterými jsou vypláceny důchody
na depozitní účet organizace. Důchody budou poukázány opatrovníkům k jejich rukám a to buď
složenkou, nebo na účet poživatele důchodu, pokud bude zřízen opatrovníkem a nahlášen na ČSSZ.
Opatrovníci budou o této změně písemně informováni ČSSZ.
Informovala, že postupně bychom chtěli ve spolupráci s opatrovníky vyřídit občanské průkazy pro
všechny uživatele, kteří je dosud nevlastní.
Začátkem roku 2017 opět dojde k přepočtu výše úhrad za poskytované sociální služby, protože dojde
ke zvýšení důchodů a budou rozeslány dodatky ke smlouvě o poskytování sociální služby.
Dále máme v plánu aktualizovat seznam elektrospotřebičů, u kterých je nutné provádět pravidelné
revize. Tento seznam bude součástí Domácího řádu a opatrovníkům bude rozeslán v lednu společně
s dodatky.
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V průběhu měsíce září byly opatrovníkům rozeslány dopisy s informací, že pokud do 31. 12. 2016
nedojde k přezkumu svéprávnosti opatrovance a nebude pravomocně rozhodnuto, budou klienti,
kteří byli dříve zcela zbaveni způsobilosti k právním úkonům od 1. 1. 2017 svéprávní. K tomuto datu
pak končí funkce opatrovníka.
V současné době pracujeme na aktualizaci směrnice 2/A4 – Směrnice o hospodaření s finančními
prostředky uživatelů. V této směrnici budou úpravy týkající se vyplácení finančních prostředků
uživatelům, protože dle zákona č. 89/2012 Sb. nového občanského zákoníku, není možné člověka
omezovat ve výdajích na běžné záležitosti každodenního života.
Pí. Dědičová
Dotazovala se, kdy je plánovaná oprava komunikace před vstupem do budovy zámku. Ředitel sdělil,
že tato oprava již v plánu byla, ale bohužel návrh byl zamítnut. Do plánu zařazena pravděpodobně
nebude, jelikož probíhá transformace příspěvkové organizace a záměr zřizovatele je přemístit
sociální službu z budovy zámku do menších objektů.
Josef Vybíral
Sdělil, že k žádným zásadním změnám od minulého setkání ve službě DOZP nedošlo. Klienti se
zúčastňují nabízených aktivit. Ve složení týmu pracovníků také žádné změny nejsou.
Informoval, že od 5. 9. 2016 zde v organizaci začala působit organizace Euroinstitut – vzdělávání
klientů, kterou v zařízení klienti navštěvují.
Marta Dostálová
Informovala, že z provozních důvodů došlo ke změně ordinační doby lékaře pana MUDr. Josefa
Sklenáře. V úterý bude ordinační doba v odpoledních hodinách v době od 13,00 do 15,00 hodin.
Ordinační doba ve čtvrtek je beze změny. Informovala, že opět jako každý rok proběhne očkování
klientů proti chřipce.
Preventivní prohlídky probíhají dle potřeby, nejdříve po třech letech.
Pavlína Kučerová
Vyjádřila poděkování všem pracovníkům za poskytovanou péči svému opatrovanci panu O. Z.

Pan ředitel poděkoval přítomným za účast a popřál příjemný zbytek dne.

Další setkání se uskuteční v dubnu 2017 a pozvánky budou včas rozeslány. Zápis ze setkání bude
doručen členům Výboru rodičů a přátel a pracovníkům organizace.

Nové Zámky dne 16. 10. 2016

Zapsala: Lenka Procházková
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