Vyjádření ředitele Domu semiorů Františkov, Liberec, příspěvkové organizace k stanovisku z LK
Liberec, 28.6.2022
1) Ředitel Domu seniorů je odpovědný za celkové hospodaření i chod Domu seniorů a jako takový se
nezříká odpovědnosti za formální nedostatky, které se staly – chybné dvojité zaúčtování získané
dotace z MPSV a opomenuté zveřejnění některých dodavatelských smluv v době pandemie COVID19.
2) Ředitel Domu seniorů upozorňuje, že došlo k řádné nápravě a nezvěřejněné smlouvy či objednávky
jsou v současné době zveřejňovány za současného uzavření Dohod o vypořádání vzájemných
vztahů.
3) Vedení Domu seniorů dále poukazuje na skutečnost, kdy veškeré služby a dodávky proběhly v době
pandemie COVID-19, kdy jsme se snažili zajistit bezpečnost, zdraví a klid našich klientů (například
dodávkou germicidních lamp, čističek vzduchu, systémem na měření teplot, informačním systémem pro
klienty i rodiny, zajištěním přístupu k wifi síti apod.), kdy jsme se současně všemi silami snažili zajistit
jejich bezproblémové spojení s rodinami a fungování poskytované péče v obtížných personálních
poměrech.
4) Vedení Domu seniorů aktivně pracuje a zajišťuje bezproblémový chod Domu seniorů a veškeré
služby pro naše klienty, protože to jsou ti, kteří rozhodují o kvalitě poskytované služby.
5) Zároveň jsme v době pandemie byli schopni projít recertifikací od České Alzheimerovské
společnosti a udržet certifikaci „Vážka“, kdy poskytujeme služby klientům, kteří trpí tímto
onemocněním.
6) Taktéž jsme jako nová organizace přijali opatření, která zajistí, aby se nemohlo opakovat to, co bylo
vytýkáno – nová vnitřní směrnice k veřejným zakázkám, apod.
7) Ředitel Domu seniorů dále upozorňuje, že je vypracován a Radě LK byl i předložen dokument
Advokátní kanceláře OTIDEA LEGAL s.r.o. – specialisty na veřejné zakázky, který rozporuje tvrzení
pana náměstka Tulpy.
8) Konečně si dovolujeme upozornit, že jsme byli jako organizace vždy nabádáni, abychom využívali
služeb místních fire. Když tak učiníme, firmy fungují, za odpovídající finanční prostředky poskytují
kvalitní službu hledá se chyba v tom, kdo je vlastní, apod. Za sebe jako ředitele organizace musím
uvést jediné: „Je mi jedno komu patří, je pro mě důležité to, že umějí dodat, zajišťují servis a fungují.
Nehodlám kádrovat jejich majitele“.
Nechápeme současný vývoj a výpady některých osob vůči organizaci, která byla mnohdy dávána za
příklad, kterou navštěvovali delegace v LK, která zajistila funkčnost systému v době covidu, která se
snaží o spokojenost klientů, o spolupráci s rodinami. Vnímáme takové prohlašení jako poškození
dobrého jména organizace a jako politický boj, nikoli jako věcné téma.
Upozorňujeme zároveň na to, že zakázky námi zadané byly vždy schváleny odpovědnými zaměstnanci
úřadu Libereckého kraje, že zakázky, které měly být schvalovány jsou schváleny a podepsány jak
odpovědným vedoucím, tak odpovědnou vedoucí odboru, ale i náměstkem pro sociální věci, panem
Petrem Tulpou.
Bc. Jan Gabriel, MBA

