MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Komise pro sociální politiku RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 7 z jednání Komise pro sociální politiku rady městské
části
Datum jednání:

16. 9. 2019

Místo jednání:

Budova Ošetřovatelského domova Praha 3,
Pod Lipami 2570/44, Praha 3

Začátek jednání:

16:35 hod.

Konec jednání:

18:40 hod.

Jednání řídila:

Nikol Marhounová, předsedkyně

Počet přítomných členů:

6, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Nikol Marhounová, předsedkyně
Martina Chmelová, místopředsedkyně
Margita Brychtová, členka
Lýdie Říhová, členka
Simona Techlová, členka
Lucie Vítkovská, členka, odchod v 18:35 hod.

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Ivo Denemark, člen

Omluveni:

Lenka Klopcová, členka
Miloslav Sejkora, člen
Hosté:

Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3
Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce,
odbor sociálních věcí
Petra Gabriel Lojdová, ředitelka Ošetřovatelského
domova Praha 3

Počet stran:

4

Tajemník komise (zapisovatel):

Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí

Ověřovatel zápisu:

Simona Techlová, členka komise

Komise pro sociální politiku rady městské části schvaluje zápis z jednání Komise pro sociální
politiku RMČ č. 6 ze dne 17. 6. 2019.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0
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Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu
Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/
Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON /neveřejné jednání/
Prohlídka zařízení Ošetřovatelského domova Praha 3 v ulici Pod Lipami
Projekt Dům sociálních služeb Praha 3
Dotace městské části Praha 3 – zhodnocení aktuálního stavu a příprava na dotace pro rok
2021
Podpora sociální práce na území městské části Praha 3
Ostatní

Za zapisovatele byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele Simona Techlová,
členka komise.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Body programu:
1. Schválení programu
Komise pro sociální politiku schválila program jednání.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou

pro: 6

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí
bytu v DPS v I. stupni naléhavosti v Roháčově ulici
proti: 0
zdržel se: 0

pro: 6

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí
bytu v DPS v I. stupni naléhavosti v Roháčově ulici
proti: 0
zdržel se: 0

pro: 6

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí
bytu v DPS v II. stupni naléhavosti v Krásově ulici
proti: 0
zdržel se: 0

pro: 6

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí
bytu v DPS v II. stupni naléhavosti v Krásově ulici
proti: 0
zdržel se: 0

pro: 6

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí
bytu v DPS v I. stupni naléhavosti v Roháčově ulici
proti: 0
zdržel se: 0

pro: 6

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí
bytu v DPS v I. stupni naléhavosti v Roháčově ulici
proti: 0
zdržel se: 0

pro: 6

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí
bytu v DPS v I. stupni naléhavosti v Roháčově ulici
proti: 0
zdržel se: 0

pro: 6

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí
bytu v DPS v I. stupni naléhavosti v Roháčově ulici
proti: 0
zdržel se: 0

Hlasování:
Hlasování:
Hlasování:
Hlasování:
Hlasování:
Hlasování:
Hlasování:
Hlasování:
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KSP nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

pro: 6

pro: 6

pro: 6

KSP doporučuje zapsání pečující osoby, pana Tatouška,
do evidenčního listu bytu v DPS Roháčova od 1. 7. 2019
proti: 0
zdržel se: 0
KSP nedoporučila výměnu bytu v DPS Roháčova

Hlasování:

zdržel se: 0

pro: 6

Hlasování:

proti: 0

KSP doporučuje zapsání pečující osoby, paní Petrželové,
do evidenčního listu bytu v DPS Roháčova od 1. 4. 2019
proti: 0
zdržel se: 0

Hlasování:

zdržel se: 0

KSP nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

-

Hlasování:

proti: 0

pro: 6

proti:0

zdržel se: 0

3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče Areíon
-

KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

-

KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON

KSP projednala dvě žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON a obě výpůjčky zařízení systému
sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

4. Prohlídka zařízení Ošetřovatelského domova Praha 3 v ulici Pod Lipami
Členové komise uskutečnili v přítomnosti paní ředitelky Petry Gabriel Lojdové prohlídku zařízení
Ošetřovatelského domova Praha 3 v ulici Pod Lipami. Paní ředitelka informovala o provozu
zařízení a poskytovaných službách.

5. Projekt Dům sociálních služeb Praha 3
V úvodu projednání bodu místostarosta Ondřej Rut shrnul vývoj projektu Domu sociálních služeb
Praha 3 v ulici K Lučinám. Vysvětlil předpoklady, které vedly v minulosti k úvaze o stavbě tohoto
zařízení, z nichž některé se v čase proměnily. Dále připomněl nejnovější trendy ve stavbě těchto
zařízení a aktuální postoj hlavního města Prahy k zařízením s vyšší kapacitou. Dle jeho mínění je
třeba se zaměřit na podobu a stav současných zařízení, a to zejména ve vztahu k potřebě mít na
území městské části domov se zvláštním režimem, což je z hlediska dostupnosti problém celého
hlavního města Prahy. V návaznosti na tuto situaci byla objednána prověřovací studie na přestavbu
budovy OŠD v ulici Pod Lipami, primárně jako domova se zvláštním režimem a denního stacionáře,
popřípadě jako domova pro seniory. Dle místostarosty je nutné do financování přestavby potřeba
zapojit hlavní město Prahu, neboť rozpočtové možnosti městské části jsou omezené. V této
souvislosti zmínil příslib hlavního města Prahy konzultovat přípravu zařízení a provést posouzení
3/4

služeb v celopražském kontextu. Zároveň uvedl, že i přes tyto plány je třeba provádět nezbytné
opravy v zařízení pro zajištění jeho chodu. Následně proběhla obšírná diskuse o tomto záměru, kde
byla zmiňována ekonomičnost provozu ve vztahu k původnímu záměru, zajištění prostředků na
přestavbu, náklady na fungování zařízení v OŠD v ulici Habrová, vliv restrukturalizace Pečovatelské
služby Praha 3 na potřebnou kapacitu zařízení. V závěru projednání bodu přijala komise tato dvě
usnesení:
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje ukončení přípravy projektu Domu sociálních služeb
Praha 3 v ulici K Lučinám.“
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí informace k přípravě přestavby budovy
Ošetřovatelského domova Praha 3 v ulici Pod Lipami a doporučuje zahájit přípravu projektu k
realizaci přestavby zařízení v souladu s uvedenými informacemi.“
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Po odchodu člena komise v 18:40 hod. přestala být komise usnášeníschopná a jednání bylo
ukončeno.
Příští jednání komise se uskuteční dne 14. 10. 2019 v 16.30 hod. v budově Ošetřovatelského
domova Praha 3, Habrová 2654/2.

Zapsal: Vladimír Beran, tajemník komise
Ověřil: Simona Techlová, ověřovatelka
Schválil: Nikol Marhounová, předsedkyně komise
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