
Zápis z 2. zasedání Komise zdravotní a sociální Rady města Liberec 
konaného dne 16. 2. 2016 

 
Přítomni: MUDr. Kateřina Absolonová, Mgr. Zuzana Palečková, Bc. Lukáš Poruba, Bc. 
Martina Teplá, Jana Zobínová, Lukáš Průcha, Bc. Lenka Bobvošová, Ing. Petra Vokasová, 
Mgr. Zora Machartová 
Omluveni: PhDr. Ivan Langr – náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a 
cestovní ruch, 
Hosté: Ing. Taťána Janoušková – ředitelka o.p.s. Hospicová péče sv. Zdislavy 
 
Program jednání: 
 

1. Prohlídka prostor lůžkového hospice v ul. U Sirotčince 407/10 v Liberci za účasti 
ředitelky o.p.s. Hospicová péče sv. Zdislavy Ing. Taťány Janouškové, zodpovězení 
dotazů 

2. Diskuze ke konceptu vyhlášky regulující hazard 
3. Různé  

 
Zasedání Komise zdravotní a sociální se konalo v prostorách nového lůžkového hospice 
v ulici U Sirotčince 407/10 v Liberci. Zasedání zahájila předsedkyně komise MUDr. 
Absolonová, která přivítala přítomné členy komise a hosty.  
 
K bodu 1 
Ředitelka o.p.s. Hospicová péče sv. Zdislavy Ing. Janoušková stručně informovala o službách, 
které organizace poskytuje: 
- domácí hospicová péče – služba je poskytována v domácím prostředí 7 dní v týdnu 24 

hodin denně, pacient či jeho rodina se mohou na zdravotní sestry či lékaře kdykoliv 
telefonicky obrátit, z větší části hrazena zdravotními pojišťovnami 

- odlehčovací služby terénní i pobytové (respitní) 
- poradenská činnost (klub Zdislava) – psychosociální pomoc umírajícím, jejich rodinám i 

pozůstalým 
- rodinné pokoje v nemocnicích (Liberec, Česká Lípa, Turnov) 
- od 1. 1. 2016 lůžkový hospic – 28 lůžek, na každém patře 14 lůžek, klient platí za pobyt 

290,- Kč/den = cca 8,5 tis. Kč/měsíc 
 
Proběhla diskuze a byly zodpovězeny dotazy: 
Bc. Bobvošová: mohou služeb lůžkového hospice využít i nízkopříjmoví klienti, kteří nemají 
na úhradu – ano, je nutné potvrzení od sociálního odboru Úřadu práce 
Bc. Poruba: je počet 28 lůžek dostačující – dle norem na počet obyvatel ano, je nutná osvěta 
mezi lékaři, pacienty posílají pozdě 
p. Zobínová: je součástí i psychologická pomoc rodině umírajícího – ano, polovina pomoci je 
určena rodině, polovina klientovi, v objektu je tzv. společenská místnost (čajovna), kde je 
možné se setkávat, díky výtahu se tam dá převést i postel 
MUDr. Absolonová: jsou klienty i pacienti s jiným, než onkologickým onemocněním – ano, 
ale velmi málo, kolik nyní asi klientů v terénu – cca 15 
Mgr. Machartová: kolik má nyní hospic zaměstnanců – cca 80 – 85 zaměstnanců 
(pečovatelky, zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci apod.) 
MUDr. Absolonová: pracují v organizaci dobrovolníci – ano, jsou rozděleni do dvou skupin – 
dobrovolníci na recepci a dobrovolníci, kteří můžou být přímo u klientova lůžka a kde je 
nutné odborné zaškolení, s výběrem pomáhá KS Kontakt 



Bc. Poruba: přítomnost duchovních – ano, každou středu, info o akci „Zápis do knihy života“ 
= setkání, které je věnováno památce všech zesnulých, o které organizace pečovala do konce 
jejich života, či se jinak podílela na jejich doprovázení 
Bc. Bobvošová: je možné poskytnout psychologickou pomoc klientce, které zemřelo dítě a 
která se s tím stále nevyrovnala – ano 
Ing. Janoušková: snaha o zaměření se i na tuto cílovou skupinu tj. umírající děti nebo jejich 
rodiny 
Bc. Poruba: řeší v současné době organizace nějaké větší problémy – zásadní jsou finance, 
organizace žádá o příspěvek na své obyvatele obce LK (zatím osloveno 138 obcí z 218, 
minimum obcí příspěvek odmítlo), výše příspěvku činí 5,- Kč na obyvatele, příspěvky od 
dárců tvoří 15 – 20%, dalším problémem je vysoká cena za teplo (v 01/2016 činí faktura za 
teplo přes 150 tis. Kč), řešeny jsou i technické problémy (nastavení hlásičů, nemožnost 
uzamknout „únikové“ dveře, apod.) 
Závěrem proběhla prohlídka objektu – prostory čajovny, pokoj, kaple. 
 
K bodu 2 
MUDr. Absolonová seznámila přítomné členy komise s konceptem obecně závazné vyhlášky 
SML o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na území SML – 
doporučuje, aby výjimky ze zákazu udělovalo zastupitelstvo města a ne navrhovaná rada 
města/městský úřad.  
Mgr. Machartová  informovala přítomné, že má ke konceptu vyhlášky několik připomínek. 
Upozorňuje zejména na fakt, že vyhláška neřeší výpadek téměř 60 mil. Kč do příjmové části 
rozpočtu města, dále pak nižší odvody DPH a daní ze závislé činnosti, ztrátu pracovních míst 
pro zaměstnance heren. Vyhláška povede ke vzniku „černých“ heren a k přemístění hazardu 
na internet. Uvedla, že vydání vyhlášky na jednání zastupitelstva města nepodpoří. 
Jedná se zejména o tyto připomínky: o výjimkách rozhoduje ZM, určení času, definice 
vhodného oděvu, narušování veřejného pořádku 
p. Průcha: výdaje na léčbu gamblerů jsou vysoké, zvyšuje se kriminalita – souhlas se 
zákazem 
Kromě Mgr. Machartové ostatní členové komise argumentovali fakty, podporujícími regulaci 
hazardu. 
Závěrem MUDr. Absolonová přislíbila Mgr. Machartové doplnění informací ohledně 
ekonomiky hazardu - MUDr. Absolonová požádá prof. Šedlbauera o zaslání těchto informací. 
 
K bodu 3 
MUDr. Absolonová podala informace o: 
- Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 – 2020, tajemnice komise 

materiál rozešle členům komise 
- pozvánce p. Pecha z Agentury pro sociální začleňování ke spolupráci na tzv. Lokálním 

partnerství – zájem projevily Bc. Bobvošová (D.R.A.K.) a Bc. Teplá, Mgr. Palečková 
bude přímo zaměstnancem ASZ 

- další zasedání Komise zdravotní a sociální se uskuteční v úterý 15. 3. 2016 od 16.00 
hodin v zasedací místnosti č. 110 v I. patře historické budovy radnice na téma 
„základní síť sociálních služeb města Liberec“ 

- pozvánku s časovým předstihem zašle tajemnice komise 
 
V Liberci 18. 2. 2016 
Zapsala: Pavlína Háková, tajemnice komise 
Ověřila: MUDr. Kateřina Absolonová  v.r. – předsedkyně komise 


