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Zápis z jednání komise pro sociální politiku č. 7 

Datum jednání: 20. 9. 2021 

Místo jednání: distanční jednání  

Začátek jednání:  16.30 h 

Konec jednání:  17.30 h 

Jednání řídil: Nikol Marhounová 

Počet přítomných členů: 6, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Nikol Marhounová, předsedkyně 
Lucie Bogdanová, členka  
Ivo Denemark, člen – příchod 16.45 h 
Lenka Klopcová, členka  
Lýdia Říhová, členka  
Simona Techlová, členka 

Omluveni: Martina Chmelová, místopředsedkyně 
Margita Brychtová, členka  
Marcela Novotná, členka 

Přítomní hosté: Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3 – příchod 17.00 h 
Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, odbor 
sociálních věcí – přítomna 16.35 až 17.15 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. Informace o využívání bytů v domě s pečovatelskou službou v Krásově ulici v rámci bytové politiky 

městské části Praha 3 
5. Informace o průběhu architektonické soutěže na Dům sociálních služeb Pod Lipami 
6. Informace o pronajímání bytů v domě s pečovatelskou službou studentům vysokých škol a 

pokračování projektu 
7. Různé 

1. Zahájení a schválení programu 

Jednání komise bylo zahájeno v 16.30 h její předsedkyní Nikol Marhounovou. 
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 zápis ze svého jednání dne 19. 7. 2021.   
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. 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: 5 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: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno 

-
  

 
 
 
 
 
-  

  

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

 
 
 
 
Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS v I. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
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Hlasování: 6 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: 6 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: 5 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: 6 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, 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: 6 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: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno      
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4. Informace o využívání bytů v domě s pečovatelskou službou v Krásově ulici v 
rámci bytové politiky městské části Praha 3 

Vedoucí oddělní sociální práce odboru sociálních věcí Zdeňka Hošková a místostarosta Ondřej Rut 
informovali přítomné členy komise o aktuálních počtech využívání bytů v DPS Krásova a Roháčova. 
S ohledem na jejich nižší obsazenost městská část Praha 3 přistoupila k využívání bytů v DPS Krásova i 
pro potřeby bytové politiky, kdy jsou zde byty pronajímány seniorům znevýhodněným na trhu bydlení 
s minimálním zohledněním jejich závislosti na péči jiné osoby, resp. využívání sociální služby. Na základě 
těchto skutečností by měla být Komise pro sociální politiku RMČ motivována doporučovat nájem bytu v 
DPS Roháčova přednostně u žadatelů závislých na péči jiné osoby a DPS Krásova by mohla být nadále 
využívána převážně pro potřeby podporovaného sociálního bydlení zejména pro osoby seniorského věku. 
Na závěr projednání bodu přijala komise toto usnesení: 
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí informace o využívání bytů v DPS Krásova v rámci 
bytové politiky městské části Praha 3.“ 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 

5. Informace o průběhu architektonické soutěže na Dům sociálních služeb Pod 
Lipami 

Předsedkyně komise informovala přítomné o aktuálním vývoji architektonické soutěže na Dům sociálních 
služeb Pod Lipami, který městská část Praha 3 plánuje vystavět jako lůžkové zařízení domov se zvláštním 
režimem s přesahem do služeb domov pro seniory, denní stacionář a odlehčovací služby. Do soutěže se 
přihlásilo 23 účastníků a 5 jich bylo vybráno pro zpracování návrhu. Další kroky výběru proběhnou na 
začátku roku 2022. K uvedenému přijala komise toto usnesení:  
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí informace o průběhu architektonické soutěže na Dům 
sociálních služeb Pod Lipami.“  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
 

6. Informace o pronajímání bytů v domě s pečovatelskou službou studentům 
vysokých škol a pokračování projektu 

Místostarosta městské části Praha 3 Ondřej Rut informoval přítomné členy komise o předložení dvou 
smluv na dobrovolnické byty v domech s pečovatelskou službou pro studenty vysokých a vyšších 
odborných škol na následující jednání Rady městské části. Dále shrnul průběh realizace oslovení studentů 
v rámci výzvy a proces jejich výběru, objasnil jejich činnost a její přínosy v domech s pečovatelskou 
službou a také informoval s ohledem na charakter pronájmu o snížení nájemného na 120 Kč/m2. K dané 
věci přijala komise následující usnesení: 
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Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí informace o pronajímání bytů v domech 
s pečovatelskou službou městské části Praha 3 studentům vysokých a vyšších odborných škol a 
pokračování projektu.“ 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 

7. Různé 

V rámci bodu informoval vedoucí odboru sociálních věcí Vladimír Beran přítomné členy o průběhu 
dotačního řízení městské části Praha 3 pro rok 2022. Dále byla řešena otázka fungování recepcí na DPS 
Krásova a Roháčova a rovněž byly sděleny návrhy termínů jednání ve 2. polovině roku 2021, a to 18. 10., 
15. 11. (projednání dotačních žádostí) a 29. 11. 2021. 
 
 
 
Příští jednání Komise pro sociální politiku RMČ se uskuteční dne 18. 10. 2021 od 16:30.  
 

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Simona Techlová, ověřovatel Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Nikol Marhounová, předseda komise Prostřednictvím e-mailu  




