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Zápis z jednání komise pro sociální politiku č. 4 

Datum jednání: 3. 5. 2021 

Místo jednání: distanční jednání  

Začátek jednání:  16.33 h 

Konec jednání:  17.12 h 

Jednání řídil: Nikol Marhounová 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

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

Omluveni: Margita Brychtová, členka 

Přítomní hosté: Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, odbor 
sociálních věcí – odchod 17.02 h 

Počet stran: 3

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. Dotační řízení městské části Praha 3 pro rok 2022 v sociální oblasti a projednání sítě sociálních a 

návazných služeb městské části Praha 3 pro rok 2022 
5. Různé 

Hlasování: 7 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 29. 3. 2021.   
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se – schváleno 
 
Za zapisovatele byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele Simona Techlová, členka 
komise. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
Komise pro sociální politiku RMČ schválila program jednání. 
Hlasování: 7 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 v I. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a nedoporučila 
poskytnutí bytu v DPS 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

-  
  

 
 
 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila  
odložit na jednání komise v září 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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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  
 

 
 

 

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

Usnesení 
Komise pro sociální politiku RMČ projednala tři 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. Dotační řízení městské části Praha 3 pro rok 2022 v sociální oblasti a projednání 
sítě sociálních a návazných služeb městské části Praha 3 pro rok 2022 

Členové komise projednali stávající nastavení dotačního řízení v rámci Dotačního fondu městské části 
Praha 3 v Dotačním programu pro oblast sociální a zdravotní a Dotačním programu Individuální podpora 
služeb lokálního významu – síť služeb v podobě schválené na rok 2021. Aktuálně členové komise nemají 
návrhy na úpravy těchto programů ve vztahu k dotačnímu řízení na rok 2022. Dále komise projednala 
návrh sítě sociálních a návazných služeb městské části Praha 3 na rok 2022 a přijala k němu toto 
usnesení: 
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje příslušným orgánům městské části Praha 3 schválit návrh 
sítě sociálních a návazných služeb městské části Praha 3 na rok 2022, jak byl předložen členům komise.“ 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 
 
 
Příští jednání Komise pro sociální politiku RMČ se uskuteční dne 14. 6. 2021 od 17:00.  

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Simona Techlová, ověřovatel Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Nikol Marhounová, předseda komise Prostřednictvím e-mailu  




