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Zápis z jednání komise pro sociální politiku č. 2 

Datum jednání: 8. 3. 2021 

Místo jednání: distanční jednání 

Začátek jednání:  16.30 h 

Konec jednání:  18.35 h 

Jednání řídil: Nikol Marhounová 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Nikol Marhounová, předsedkyně 

Martina Chmelová, místopředsedkyně - příchod v 16.40 h 

Lucie Bogdanová, členka   

Margita Brychtová, členka - příchod v 16.35 h 

Ivo Denemark, člen – nepřítomen 16.37-16.38 h 

Marcela Novotná, členka - příchod v 16.55 h 

Lýdia Říhová, členka  

Simona Techlová, členka 

Omluveni: Lenka Klopcová, členka 

Přítomní hosté: Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3 

Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, odbor 

sociálních věcí – odchod 17.05 h 

- příchod 17.05 h 

Počet stran: 6 

Tajemník: Vladimír Beran 

Ověřovatel zápisu: Simona Techlová 
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Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/ 

3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON /neveřejné jednání/ 

4. Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území MČ Praha 3 v roce 2020 

5. Návrh městské části Praha 3 a organizace Naděje na opatření pro osoby bez přístřeší na území 

hlavního města Prahy 

6. Dům sociálních služeb v ulici Pod Lipami 44 – příprava architektonické soutěže 

7. Akční plán pro rok 2021 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části 

Praha 3 na období 2020–2024 

8. Různé 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Zahájení a schválení programu 

Jednání komise bylo zahájeno v 16.30 h její předsedkyní Nikol Marhounovou. Komise pro sociální politiku 

RMČ projednala zápis ze svého jednání dne 11. 1. 2021. Členka komise Lýdia Říhová k zápisu 

z posledního jednání uvedla, že pro něj nemůže hlasovat, protože nebyly zohledněny její připomínky, že 

v zápise nebylo uvedeno, že se nemohla připojit na předchozí jednání z technických důvodů, a že nebylo 

v zápise zaznamenáno její doporučení projednávat očkování s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady.  

Hlasování: 3 pro, 0 proti, 2 zdržel se – zápis nebyl schválen 

 

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

komise. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Komise pro sociální politiku RMČ schválila program jednání. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou (DPS) 

-
 

 
 
-  

  
 
  

 
 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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-  
 

 

 
 
-

 
 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 
 
Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Krásově ulici 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

V rámci bodu proběhla diskuse k přidělování obecních bytů ve vztahu k přidělování bytů v domě 

s pečovatelskou službou.    

3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON 

-  
 

Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku 
zařízení systému sociální služby Tísňové péče AREÍON  
 

-
 

 
 

 

Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku 
zařízení systému sociální služby Tísňové péče AREÍON  
 

Usnesení 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala dvě žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON a výpůjčky 

zařízení systému sociální služby Tísňové péče AREÍON doporučila. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno      

4. Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území MČ Praha 3 v roce 2020 

Předsedkyně komise Nikol Marhounová shrnula přítomným členům komise Zprávu o činnosti 

ombudsmana pro seniory na území MČ Praha 3 v roce 2020. Posléze schválila komise toto usnesení: 

Usnesení  

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana pro seniory na území 

MČ Praha 3 v roce 2020.“ 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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5. Návrh městské části Praha 3 a organizace Naděje na opatření pro osoby bez 

přístřeší na území hlavního města Prahy 

Předsedkyně komise Nikol Marhounová shrnula dva materiály k rozšíření dostupnosti služeb pro osoby 

bez přístřeší, které vytvořila městská část Praha 3 ve spolupráci s organizací Naděje. Jedná se o Vytvoření 

souboru opatření k zajištění dostupnosti služeb pro osoby bez přístřeší na území hlavního města Prahy a 

Koncept zřízení veřejných prostranství a obdobných vnitřních prostorů se zvýšenou tolerancí osob bez 

přístřeší. Byla popsána specifika cílové skupiny, na kterou mají opatření směřovat, a jednotlivá opatření. 

Následně proběhla diskuse, kde se projednala komunikace s hlavním městem Prahou a dalšími městskými 

částmi, inovativnost postupů (wet house) a asertivnost přístupu, bylo doporučeno zohlednit hygienu a 

využití brownfieldů. V závěru komise přijala tato dvě usnesení: 

Usnesení  

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí materiál Vytvoření souboru opatření k zajištění 

dostupnosti služeb pro osoby bez přístřeší na území hlavního města Prahy.“  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 3 zdržel se – schváleno  

 

Usnesení  

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí materiál Koncept zřízení veřejných prostranství a 

obdobných vnitřních prostorů se zvýšenou tolerancí osob bez přístřeší.“ 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 zdržel se – schváleno 

6. Dům sociálních služeb v ulici Pod Lipami 44 – příprava architektonické 

soutěže 

Místostarosta Ondřej Rut popsal postup přípravy architektonické soutěže na Dům sociálních služeb Pod 

Lipami 44 a okomentoval dokument Provozní diagram – Dům sociálních služeb Pod Lipami Praha 3, který 

byl členům komise zaslán jako podklad k jednání. Pan Rut doplnil informace o možnostech financování a 

dalším postupu, včetně zapojení veřejnosti do přípravy budovy. Následně proběhla diskuse, kde se řešilo 

především srovnání zařízení s dříve plánovaným zařízením v ulici K Lučinám. Komise k uvedenému bodu 

přijala toto usnesení: 

Usnesení 

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí informace k přípravě architektonické soutěže na 

zařízení Domu sociálních služeb Pod Lipami 44 a bere na vědomí dokument Provozní diagram – Dům 

sociálních služeb Pod Lipami Praha 3.“ 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

7. Akční plán pro rok 2021 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných 

služeb na městské části Praha 3 na období 2020–2024 

Vedoucí odboru sociálních věci ÚMČ Vladimír Beran představil přítomným členům komise materiály Akční 

plán pro rok 2021 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na 

období 2020-2024 a Plnění Akčního plánu pro rok 2020 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných 
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služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024. Po několika zodpovězených dotazech na konkrétní 

body obou materiálů přijala komise toto usnesení: 

Usnesení  

„Komise pro sociální politiku RMČ schvaluje a doporučuje k dalšímu projednání Akční plán pro rok 2021 

Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024 

a bere na vědomí Plnění Akčního plánu pro rok 2020 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných 

služeb na městské části Praha 3 na období 2020-2024.“ 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

8. Různé 

8. 1. Členové komise byli informováni o tištěném letáku, který se šíří po Praze 3 a svým vyzněním napadá 

činnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ Praha 3 a činnost radnice městské části Praha 3. 

K uvedené věci proběhla diskuse, kde byla konstatována složitá role vysvětlování činnosti úřadu před 

veřejností z důvodu mlčenlivosti, zároveň však bylo poukázáno na kvalitní a obtížnou činnost tohoto útvaru 

a apelováno na razantní postup vůči tvůrci a šiřiteli letáku. Komise přijala k tomuto bodu následující 

usnesení: 

Usnesení  

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí situaci, která nastala v souvislosti s šířením 

dezinformačního letáku po Praze 3. Komise dále prohlašuje, že pracovníkům OSPOD důvěřuje a zároveň 

jim vyjadřuje podporu. Komise pro sociální politiku RMČ podporuje kroky městské části při podání trestního 

oznámení proti původci a šiřiteli letáku.“  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno 

8. 2. Komise pro sociální politiku RMČ se seznámila se žádostí organizace Společnost sociálních 

pracovníků ČR o poskytnutí daru a k uvedené žádosti přijala následující usnesení:   

Usnesení 

„Komise pro sociální politiku RMČ zamítá žádost organizace Společnost sociálních pracovníků ČR o 

poskytnutí daru, nedoporučuje poskytnutí daru a doporučuje organizaci, aby podala žádost v rámci 

řádného dotačního řízení městské části Praha 3.“    

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno 

 

Příští jednání Komise pro sociální politiku RMČ se uskuteční dne 29. 3. 2021 od 16:30. Součástí jednání 

bude prezentace projektu Rozvoj pečovatelské služby na Praze 3 jako základní služby péče v domácím 

prostředí. 

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Simona Techlová, ověřovatel Prostřednictvím e-mailu 
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Schválil Nikol Marhounová, předseda komise Prostřednictvím e-mailu  




