
 

 
 

 
 
Zápis ze 4. jednání sociální komise  
dne 2. září 2019 v zasedací místnosti Městského úřad Červený Kostelec 
 
Přítomní členové: Frýbová Radka 
     Laštovičková Ivana 

   Bc. Vlčková Lenka 
   Kuldová Simona 

     Linhart Jiří 
   Bramborová Jindřiška 
   Ing. Špatenková Petra 

 
Omluveni:   Holubová Marie 
    PaedDr. Hartmanová Jana 

 
 
Neomluveni:  Čisárová Marie 
 
 
Pověřený člen rady: Regner Jiří 
 
Hosté: 
 
 
Zahájení a schválení programu 
 
Předsedkyně komise zahájila jednání a konstatovala, že komise je usnášeníschopná. Byl schválen následující 
program: 
 
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
2. Projednání návrhů na obsazení uvolněných místností v DPS U Jakuba 
3. Diskuse - závěr 
 
přijato, pro 7, proti 0, zdržel se 0 
 
 
1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 
 
Paní Bartošová i paní Konášová byty převzaly a nastěhovaly se. Obě se dobře zapojily do kolektivu obyvatel DPS. 
 
Následně byla zmíněna i situace pana Šíra, který DPS opustil a podle dostupných informací už začíná mít problémy 
v novém bydlišti na sídlišti Gen. Kratochvíla. 
 
 
 
 
2. Projednání návrhů na obsazení uvolněné místností v DPS U Jakuba 
 
Komisí bylo navrženo, aby byl uvolněný byt v DPS U Jakuba nabídnut tomuto uchazeči: 
 
Byt č. 19   Řehák Jiří, Družstevní 921, Červený Kostelec 
 
 
 



 

 
 

 
 
Dotyčný zájemce je lékařem doporučený jako vhodný. Žádost má podanou již od roku 1998 a v současné době po 
tom, co mu zemřela manželka, se jeho zdravotní stav rapidně zhoršil. Pro zajišťování svých potřeb potřebuje 
pomoc okolí, protože bývá zmatený a opakovaně padá. Několikrát se vydal do města, ale přecenil své síly a domů 
se již nedokázal vrátit. Po upozornění pro něj musel dojet autem někdo z rodiny.  
 
 
  
3. Diskuse – závěr 
 

- místostarosta informoval o znovuobnovení provozu senior taxi, když se podařilo domluvit, aby se do 
tohoto projektu zapojili 3 provozovatelé autoslužeb. Zájemci o tuto službu se budou nyní každoročně 
registrovat na sociálním odboru, kde pak obdrží zdarma určitý počet jízdenek, které budou platiti jednak 
pro převoz v místě bydliště, ale tako nově pro cestu do Náchoda. Současně budou sloužit jako doklad o 
tom, že dotyčný má na službu nárok. Je plánováno, že provoz začne od 1.11.2019. 

- dále místostarosta podal informaci o plánovaných oslavách 20. výročí otevření domu s pečovatelskou 
službou U Jakuba, které se uskuteční dne 18.9.2019 a na které všechny členy komise pozval. 

- další informace se týkala plánovaného domu pro seniory, kdy bylo krajským úřadem písemně odmítnuto 
jeho postavení jako zařízení zřízené a provozované krajem. Jako důvod se uvádí dostatečná hustota 
těchto zařízení v našem regionu. Pokud se město rozhodne dům postavit, kraj je ochotný na jeho výstavbu 
a následně provoz přispívat po splnění požadavků na registraci atd.  
Současně s tím se znovu otevřela otázka nejvhodnější lokality pro výstavbu a členové se jednohlasně 
vyslovili pro oblast Pazderny. Ostatní místa jim připadají buď příliš vzdálená od centra nebo špatně 
přístupná, v některých případech nejistá – není jasné, zda se je vůbec a kdy podaří získat.  

- poslední informace místostarosty se týkala otázky tzv. sociálního bydlení. Po seznámení se s podmínkami, 
za kterých je možné získat dotaci na výstavbu sociálních bytů a konzultaci s vedoucím majetkového 
odboru se rozhodl, že již nebude výstavbu tohoto typu bydlení prosazovat. Mohlo by dojít k tomu, že díky 
tvrdým podmínkám pro přijetí, bychom byty nebyli schopni obsadit nebo by je obývala skupina 
nepřizpůsobivých soustředěných na jenom místě. Mnohem prospěšnější by bylo zřídit formu chráněného 
bydlení, které by řešilo bytové potřeby osob s různými druhy nenadálých zdravotních či jiných problémů. 

- na závěr vedoucí sociálního odboru pan Tošovský požádal o vyslovení podpory pro tzv. seniorskou obálku. 
Jedná o aktivitu, která řeší problém osamocených seniorů a přístup k informacím, které potřebuje při 
zásahu záchranná služba. Na viditelném místě v bytě je umístěna obálka s informacemi o zdravotních 
problémech, užívaných lécích, telefonní čísla příbuzných atd. Pečovatelská služba, městská knihovna i 
městský úřad by se staly výdejními místy těchto tiskovin. Bylo také dohodnuto, že se sociální odbor pokusí 
domluvit prezentaci paní Fröhlichové, která se touto problematikou zabývá a současně s tím i prezentaci 
tzv. senior bez nehod, kterou dotyčná také nabídla.    

 
 
 
 
Zapsal: Ing. Michal Tošovský – tajemník komise 
 
Dne:  2.9.2019 
 
Ověřil: Radka Frýbová – předsedkyně komise 
 
 

 
 


