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Zápis z jednání komise pro sociální politiku č. 3 

Datum jednání: 29. 3. 2021 

Místo jednání: distanční jednání  

Začátek jednání:  16.33 h 

Konec jednání:  18.42 h 

Jednání řídil: Nikol Marhounová 

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Nikol Marhounová, předsedkyně 
 Martina Chmelová, místopředsedkyně - příchod v 16.41 h 
 Lucie Bogdanová, členka   
 Ivo Denemark, člen 
 Lenka Klopcová, členka 
 Marcela Novotná, členka - příchod 17.24 h 
 Simona Techlová, členka - nepřítomna 17.34-17.38 h 
  
 
Omluveni: Margita Brychtová, členka  
 Lýdia Říhová, členka  
 

 
Přítomní hosté: Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3 

Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, odbor 
sociálních věcí – odchod 17.49 h 

 Ilona Čtvrtníková, Institut sociální práce - odchod 17.33 h 
 Jakub Čtvrtník, Institut sociální práce - odchod 17.33 h 

Emilie Kalová, ředitelka Pečovatelské služby Praha 3  – 
odchod 17.33 h  

 David Tišer, ředitel ARA ART – přítomen 18.05-18.22 h 
 Petra Wünschová, ředitelka Centrum LOCIKA - přítomna  
 17.50-18.05 h 
 
 

Počet stran: 4 

Tajemník: Vladimír Beran 

Ověřovatel zápisu: Simona Techlová  
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Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Informace o modernizaci Pečovatelské služby Prahy 3 – prezentace projektu 
3. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/ 
4. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON /neveřejné jednání/ 
5. Žádost organizace Centrum LOCIKA o nebytové prostory městské části 
6. Různé 

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

1. Zahájení a schválení programu 

Jednání komise bylo zahájeno v 16.33 h její předsedkyní Nikol Marhounovou. Komise pro sociální 
politiku RMČ projednala zápis ze svého jednání dne 8. 3. 2021.   
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 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: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 

2. Informace o modernizaci Pečovatelské služby Prahy 3 – prezentace projektu 

V rámci bodu proběhla prezentace projektu Rozvoj pečovatelské služby na Praze 3 jako základní služby 
péče v domácím prostředí, který realizuje Pečovatelská služba Praha 3 v partnerství s organizací Institut 
sociální práce, z. s. a městskou částí Praha 3. Prezentaci uvedla krátkým vstupem ředitelka Pečovatelské 
služby Praha 3 paní Emilie Kalová. Projekt prezentovala paní Ilona Čtvrtníková z organizace Institut 
sociální práce, z. s. Součástí prezentace bylo shrnutí náplně projektu, popis aktivit, jeho cíle, přínosy a 
výhody pro Prahu 3, její občany a uživatele modernizované pečovatelské služby. Následně proběhla 
diskuse, kde se řešil především vztah bytů zvláštního určení v rámci domů s pečovatelskou službou 
k činnosti Pečovatelské služby Praha 3, rušení smluv u některých klientů v důsledku transformace služby 
a následující kroky v realizaci projektu. V závěru projednání bodu přijala komise toto usnesení: 
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí informace k realizaci projektu Rozvoj pečovatelské 
služby na Praze 3 jako základní služby péče v domácím prostředí.“ 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  
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3. 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: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS v I. stupni naléhavosti v Krásově ulici 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

-  
  

 
 
 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a nedoporučila 
poskytnutí bytu v DPS 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

4. 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: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno      
 

5. Žádost organizace Centrum LOCIKA o nebytové prostory městské části 

V úvodu projednání bodu proběhla prezentace projektu Bezpečné místo organizace Centrum LOCIKA, 
který by měl být realizován v nebytových prostorech městské části Praha 3 na adrese Na Vrcholu 25, o 
něž chce organizace požádat městskou část. Projektový záměr prezentovala ředitelka organizace 
Centrum LOCIKA paní Petra Wünschová. Následně proběhla diskuse, kde se členové vyjadřovali 
k vlastnímu projektu, projednal se i současný stav dané nemovitosti a situace s jeho pronajímáním. 
V závěru bodu přijala komise toto usnesení:  
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ podporuje projektový záměr Bezpečné místo organizace Centrum 
LOCIKA a doporučuje pronájem nebytových prostor za tímto účelem za sníženou cenu 1 800 Kč/m2/rok 
na adrese Na Vrcholu 25.“ 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se – schváleno 
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6. Různé 

Pan místostarosta Ondřej Rut uvedl organizaci ARA ART, která žádá městskou část dle článku VII. Byty 
pro organizace Pravidel podporovaného bydlení MČ Praha 3 o byt pro svoje aktivity zaměřené na podporu 
LGBT+ romské menšiny. Součástí schvalovacího procesu je i vyjádření stanoviska Komise pro sociální 
politiku RMČ. Následně organizaci a její činnosti prezentoval její ředitel pan David Tišer. Následně 
proběhla diskuse, kde se řešilo využití bytu ve vztahu k cílové skupině a dlouhodobé aktivity v této oblasti. 
V závěru projednání přijala komise toto usnesení: 
 
 Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ podporuje schválení nájemní smlouvy pro organizaci ARA ART 
v souladu s Pravidly podporovaného bydlení MČ Praha 3.“ 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se – schváleno 
 
Členka komise paní Lucie Bogdanová požádala, zda by od příštího jednání Komise pro sociální politiku 
RMČ mohla být usnesení vkládána během hlasování do chatu, tak jako v jiných komisích a výborech. 
Předsedkyně komise paní Nikol Marhounová uvedla, že to od příštího jednání bude dělat. Dále byla 
v krátkosti projednána záležitost letáků útočících na činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí ÚMČ 
Praha 3, která byla řešena již na posledním jednání komise.  
 
Členové komise se ještě vrátili k projednání přidělování nebytových prostor na jednáních Komise pro 
sociální politiku RMČ a po krátké diskusi požádali pana místostarostu Ruta, aby projednal vzájemnou 
komunikaci se zástupci příslušné komise a příslušným radním s účelem domluvit rámcový postup pro tyto 
případy.   
 
 
Příští jednání Komise pro sociální politiku RMČ se uskuteční dne 3. 5. 2021 od 16:30.  

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Simona Techlová, ověřovatel Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Nikol Marhounová, předseda komise Prostřednictvím e-mailu  




