Zápis ze zasedání výběrové komise pro výběr
poskytovatele „Domov pro seniory a domov se
zvláštním režimem“
Datum a čas konání: 27. 09. 2012 v 08.00 hod.
Místo konání: Městský úřad Město Albrechtice
Přítomní:

Jarmila

Helienková,

Lucie

Zavadilová,

Mgr.

Jana

Hančilová,

Zuzana Hazan, Ing. Jitka Hanusová, Ing. Hana Rousová, Ing. Rostislav
Kocián, Bc. Jarmila Šíblová

Omluveni:

Ondřej Vella, Mgr. Miroslava Fofová

Jednání zahájila Ing. Hana Rousová
Proběhlo zasedání výběrové komise pro výběr poskytovatele poptávkového řízení pro zájemce
o provozování registrované sociální služby „Domov pro seniory a domov se zvláštním
režimem.“
Složení komise:
- Bc. Jarmila Šíblová
- Ing. Hana Rousová
- Ing. Jitka Hanusová
- Mgr. Jana Hančilová
- Jarmila Helienková
- Ing. Rostislav Kocián
- Zuzana Hazan
- Lucie Zavadilová (zapisovatelka)
Členové komise posoudili nabídku Charity Krnov (přihlášeni na část poptávkového řízení –
domov pro seniory) následovně:
Charita Krnov bude podpořena v rámci aktualizace 1. Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Albrechticka s následujícími výhradami:
- nevyhovující dispoziční uspořádání pokojů bez sociálního zařízení

- finanční podpora z jednotlivých obcí bude poskytnuta pouze za podmínky, že v době podání
žádosti má občan trvalý pobyt na území Albrechticka (tj. Heřmanovice, Holčovice, Město
Albrechtice, Třemešná, Liptaň, Vysoká, Jindřichov, Janov, Petrovice) alespoň 3 roky.
Výsledek hlasování:
Všichni členové komise hlasovali pro podporu Charity Krnov v rámci aktualizace 1. SPRSS
Albrechticka s těmito výhradami, 0 členů bylo proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Jako další z nabídek byla komisí posouzena nabídka Manemi, o.p.s. (přihlášeni na část
poptávkového řízení – domov se zvláštním režimem) následovně:
Manemi, o.p.s. bude podpořena v rámci aktualizace 1. Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Albrechticka s následujícími výhradami:
- akceptování pouze dvoulůžkových pokojů
- nedostatečně popsaná práce s kvalitou s ohledem na specifickou cílovou skupinu
- finanční podpora z jednotlivých obcí bude poskytnuta pouze za podmínky, že v době podání
žádosti má občan trvalý pobyt na území Albrechticka (tj. Heřmanovice, Holčovice, Město
Albrechtice, Třemešná, Liptaň, Vysoká, Jindřichov, Janov, Petrovice) alespoň 3 roky;
občané, kteří jsou v zařízení již umístěni, musí tuto podmínku též splňovat
- zajištění čerpání finančních prostředků ze zdravotních pojišťoven
Výsledek hlasování:
Všichni členové komise hlasovali pro podporu MANEMI, o.p.s. v rámci aktualizace 1. SPRSS
Albrechticka s těmito výhradami, 0 členů bylo proti, nikdo se nezdržel hlasování.
Charitě Krnov a MANEMI, o.p.s. bude zaslán výsledek poptávkového řízení s výhradami.
Pokud budou výhrady komise ze stran organizací reflektovány, budou vyzvány k dalšímu
jednání a komise znovu zasedne.
Příloha: Protokol z posouzení nabídek poptávkového řízení DSDZR
Zapsala: Zavadilová Lucie
Schválila: Ing. Hana Rousová

