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Zápis z jednání komise pro sociální politiku č. 5 

Datum jednání: 14. 6. 2021 

Místo jednání: distanční jednání  

Začátek jednání:  17.05 h 

Konec jednání:  18.35 h 

Jednání řídil: Nikol Marhounová 

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Nikol Marhounová, předsedkyně 
Martina Chmelová, místopředsedkyně 
Lucie Bogdanová, členka – odchod 17.58 h  
Ivo Denemark, člen 
Marcela Novotná, členka  
Lýdia Říhová, členka 
Simona Techlová, členka 

Omluveni: Margita Brychtová, členka 
Lenka Klopcová, členka 

Přítomní hosté: Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3 – příchod 17.47 h 
Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, odbor 
sociálních věcí – odchod 17.30 h 
Alena Pachlová, referent oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí, odbor sociálních věcí – přítomna 17.30-17.45 h 

– přítomni 17.51-18.32 h 

Počet stran: 5

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. Žádosti z Fondu sociálního /neveřejné jednání/ 
5. Realizace projektu a architektonická soutěž na Dům sociálních služeb Pod Lipami 
6. Realizace prorodinné politiky na městské části Praha 3 
7. Různé 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno 

1. Zahájení a schválení programu 

Jednání komise bylo zahájeno v 17.05 h její předsedkyní Nikol Marhounovou. 
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 zápis ze svého jednání dne 3. 5. 2021.   
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno 
 
Komise pro sociální politiku RMČ vyřadila z programu původně plánovaný bod č. 7 Program NON STOP 
24 organizace Progressive, o. p. s. a schválila nově upravený program jednání bez tohoto bodu. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – 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: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

-
 

 
 

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 
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-
 

 
 

 
  

 
 
 

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

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

4. Žádosti z Fondu sociálního /neveřejné jednání/ 

 
 
 
 
 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a nedoporučila 
poskytnutí prostředků z Fondu sociálního ZMČ 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Komise následně změnila průběh projednání bodů programu a předřadila bod 6. bodu 5. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno   
 
    

6. Realizace prorodinné politiky na městské části Praha 3 

V úvodu projednání bodu představila předsedkyně komise paní Nikol Marhounová předkládaný dokument 
Návrh realizace prorodinné politiky městské části Praha 3, vysvětlila průběh jeho vzniku, definovala cílovou 
skupinu dokumentu a pohovořila o harmonogramu dalších kroků. Následně ji doplnil vedoucí odboru 
sociálních věcí ÚMČ Praha 3 Vladimír Beran a objasnil vazbu dokumentu na proces komunitního 
plánování rozvoje sociálních a návazných služeb městské části Praha 3 a možnosti jeho dalšího 
rozpracování do reálných kroků. Poté proběhla diskuse, kde se projednávalo především institucionální 
zajištění prorodinné politiky, zapojení dalších souvisejících oblastí, příčiny některých demografických jevů 
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a způsob zpracování koncepčního materiálu. Dále byla zdůrazněna otázka bydlení, bezbariérovosti a 
personálního posílení Úřadu městské části Praha 3 pro oblast prorodinné politiky – všechny tyto oblasti by 
se dle navrhovatelů měly v následující realizaci prorodinné politiky objevit. Na závěr projednání bodu 
přijala komise toto usnesení: 

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ schvaluje předložený Návrh realizace prorodinné politiky MČ Praha 3.“  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
 

5. Realizace projektu a architektonická soutěž na Dům sociálních služeb Pod 
Lipami 

Pan místostarosta Ondřej Rut představil přítomným členům komise aktuální stav přípravy realizace 
projektu Domu sociálních služeb Pod Lipami, popsal funkční návrh budoucí podoby provozu zařízení, 
vyložil uvažované služby a vysvětlil průběh realizace architektonické soutěže. Dále objasnil možnosti 
financování zařízení. Následně proběhla diskuse, v níž se projednávaly zejména externí zdroje možného 
financování investice výstavby. V závěru projednání bodu přijala komise toto usnesení:  

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí soutěžní podmínky a soutěžní zadání projektové 
architektonické soutěže o návrh Domu sociálních služeb Pod Lipami a doporučuje je k projednání v porotě 
architektonické soutěže a v Radě městské části.“ 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 

7. Různé 

V rámci bodu Různé projednala komise tyto tři záležitosti: 

7. 1. Pan místostarosta Ondřej Rut a vedoucí odboru sociálních věcí Vladimír Beran informovali přítomné 
o uvažovaném vypovězení smluv o spolupráci s organizacemi R-mosty, z. s. a Společnou cestou, z. s. 
zaměřených na zajištění azylového ubytování a poradenství pro rodiny s dětmi. Důvodem k výpovědi 
těchto smluv je jejich neaktuálnost vůči stávající bytové politice městské části, aktuálnímu systému 
financování sociálních a návazných služeb prostřednictvím dotačního řízení a aktuální možnosti využití 
dalších služeb. Zmíněno bylo rovněž použití prostředků z těchto smluv v dotačním řízení. Komise přijala 
k této věci následující usnesení: 

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje Radě městské části ke schválení výpověď smluv o 
spolupráci s organizacemi R-mosty, z. s. a Společnou cestou, z. s.“ 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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7. 2. Předsedkyně komise paní Nikol Marhounová informovala členy komise o možnosti připomínkovat 
návrhovou část strategického plánu MČ Praha 3 2021-2030 v průběhu měsíce července. Příští jednání 
komise bylo jejími přítomnými členy předběžně domluveno na 19. 7. 2021 od 16.30. 

7. 3. Pan místostarosta Ondřej Rut informoval přítomné, že Rada městské části schválila výzvu na nájem 
dvou bytů v Domech s pečovatelskou službou pro studenty vysokých a vyšších odborných škol pro 
akademický rok 2021/2022.  

 
 
Příští jednání Komise pro sociální politiku RMČ se uskuteční dne 19. 7. 2021 od 16:30.  
 

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Simona Techlová, ověřovatel Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Nikol Marhounová, předseda komise Prostřednictvím e-mailu  




