MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Komise pro sociální politiku a zdravotnictví
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 8 z jednání Komise pro sociální politiku a
zdravotnictví rady městské části
Datum jednání:

7. 9. 2016

Místo jednání:

Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218

Začátek jednání:

17.00 hod.

Konec jednání:

17.45 hod.

Jednání řídil:

Martin Žárský, předseda komise

Počet přítomných členů:

8, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Martin Žárský, předseda komise
Miroslav Procházka, místopředseda komise
Vlasta Brandejsová, členka
Alena Hronová, členka – příchod v 17:15
Martina Chmelová, členka
Lenka Klopcová, členka – odchod v 17:30
Vladimír Říha, člen
Lucie Vítkovská, členka

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:
Hosté:

David Gregor, zástupce starostky – příchod
v 17:15
Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí

Počet stran:

4

Zapsal:

Vladimír Beran, tajemník komise

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části schvaluje zápis z jednání
Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ č. 7 ze dne 18. 7. 2016.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0
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Schválený program jednání:
1.
2.
3.
4.

Dům sociálních služeb Praha 3 – informace k průběhu realizace
Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
Různé

Hlasování:

pro 7

zdržel se 0

proti 0

Jednání:
1. Dům sociálních služeb Praha 3 – informace k průběhu realizace
Předseda komise shrnul základní výstupy z dosavadní práce pracovní skupiny pro Dům
sociálních služeb Praha 3. V následujícím období se budou paralelně odehrávat dva
procesy. První se týká výběru provozovatele zařízení, druhý se týká stavby zařízení.
V oblasti výběru dodavatele je nyní nutné vypsat veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr
dodavatele právních služeb, který zpracuje dokumentaci k výběrovému řízení na
provozovatele zařízení. Zároveň byla zmíněna podmínka pro oslovení dodavatelů: zkušenost
s veřejnými zakázkami na zajištění veřejných služeb v sociálně zdravotní oblasti. V oblasti
výstavby zařízení se bude vypisovat výběrové řízení malého rozsahu na zpracování
architektonické studie. Na obou procesech bude nadále spolupracovat pracovní skupina, a to
především v rozsahu věcných podkladů a doporučení při výběru dodavatele právních služeb
a provozovatele. Zároveň bude celý proces podporován ve formě dodávky služeb od některé
poradenské společnosti, která bude mít zkušenost v oblasti této formy provozování sociálně
zdravotních služeb. Následně schválila komise toto usnesení:
„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ doporučuje RMČ schválit činnost pracovní
skupiny pro Dům sociálních služeb Praha 3 ve složení: Mgr. Lucie Vítkovská, Mgr. Martin
Žárský, MUDr. Miroslav Procházka, Mgr. Martina Chmelová, MgA. Ivan Holeček, David
Gregor a Mgr. Vladimír Beran za účelem zpracování věcných podkladů pro veřejnou zakázku
malého rozsahu v procesu výběru dodavatele právních služeb.“
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 7

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

proti 0

pro 7

proti 0

zdržel se 0
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KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

-

Hlasování:

pro 8

pro 8

pro 8

pro 8

pro 8

pro 8

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti

Hlasování:

zdržel se 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti

Hlasování:

proti 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti v DPS Krásova

Hlasování:

zdržel se 0

KSPZ odložila do příštího jednání KSPZ

Hlasování:

proti 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

-

Hlasování:

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

proti 0

pro 8

proti 0

zdržel se 0

3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

-

KSPZ projednala jednu žádost o poskytnutí tísňové péče
systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

AREÍON a výpůjčku zařízení
zdržel se: 0

4. Různé
Zástupce starostky David Gregor informoval přítomné členy komise o přípravě realizace
akce Poznejme se, sousedé a Oslavy Mezinárodního dne seniorů.
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Materiály na vědomí:
1)
2)
3)
4)

Přehled počtu volných bytů v DPS k 7. 9. 2016
Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 7. 9. 2016
Leták – „Poznejme se, sousedé“
Leták – „Oslavy Mezinárodního dne seniorů“

Příští jednání komise se uskuteční dne 19. 10. 2016 od 17:00.
Zápis ověřil:

Martin Žárský
předseda komise
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