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Zápis z jednání komise pro sociální politiku č. 8 

Datum jednání: 15. 11. 2021 

Místo jednání: distanční jednání  

Začátek jednání:  16.30 h 

Konec jednání:  18.50 h 

Jednání řídil: Nikol Marhounová 

Počet přítomných členů: 9, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Nikol Marhounová, předsedkyně 

 Martina Chmelová, místopředsedkyně – příchod 16.42 h 

 Lucie Bogdanová, členka 

 Margita Brychtová, členka – příchod 16.37 h 

 Ivo Denemark, člen  

 Lenka Klopcová, členka  

 Marcela Novotná, členka – příchod 16.33 h 

 Lýdia Říhová, členka  

 Simona Techlová, členka 

  

  

Omluveni:  

   

  

 

 

 

Přítomní hosté: Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3 – odchod 16.55 h 

  

 

Počet stran: 3 

Tajemník: Vladimír Beran 

Ověřovatel zápisu: Simona Techlová   
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Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Hodnocení žádostí Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb 

3. Hodnocení žádostí Dotační program pro oblast sociální a zdravotní 

4. 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: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Komise pro sociální politiku RMČ schválila zápis ze svého jednání dne 20. 9. 2021.   

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. Hodnocení žádostí Dotační program Individuální podpora služeb lokálního 

významu – síť služeb 

V úvodu projednání bodu si vzal slovo pan místostarosta Ondřej Rut a informoval přítomné členy komise 

o aktuální výši alokace prostředků na jednotlivé programy a dotační řízení městské části jako celek, 

postupu jejího stanovení a celkovém vztahu a dopadu financování na fungování organizací a jejich služeb.  

Členové komise následně projednali žádosti o dotaci z Dotačního fondu městské části Praha 3 v Dotačním 

programu Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb a u každé žádosti v souladu s 

Koncepcí dotační politiky městské části Praha 3 pro období 2019-2022, Zásadami poskytování dotací z 

Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2022 a vyhlášením Dotačního programu Individuální 

podpora služeb lokálního významu – síť služeb schválenými Zastupitelstvem městské části dne 22. 6. 

2021 provedli závěrečné odborné zhodnocení, které je uvedeno v seznamu jako neveřejná příloha zápisu 

určená členům Výboru pro dotační politiku ZMČ a nepodléhající zveřejnění umožňující dálkový přístup.  

 

Usnesení: 

„Komise pro sociální politiku RMČ vyhodnotila všechny žádosti v Dotačním programu Individuální podpora 

služeb lokálního významu – síť služeb, souhlasí se slovním komentářem a navrhovanou výší podpory tak, 

jak je uvedeno v seznamu, který je neveřejnou součástí zápisu, a doporučuje toto hodnocení Výboru pro 

dotační politiku ZMČ.“ 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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3. Hodnocení žádostí Dotační program pro oblast sociální a zdravotní 

Členové komise projednali žádosti o dotaci z Dotačního fondu městské části Praha 3 v Dotačním programu 
pro oblast sociální a zdravotní a u každé žádosti v souladu s Koncepcí dotační politiky městské části Praha 
3 pro období 2019-2022, Zásadami poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 
2022 a vyhlášením Dotačního programu pro oblast sociální a zdravotní schválenými Zastupitelstvem 
městské části dne 22. 6. 2021 provedli závěrečné odborné zhodnocení, které je uvedeno v seznamu jako 
neveřejná příloha zápisu určená členům Výboru pro dotační politiku ZMČ a nepodléhající zveřejnění 
umožňující dálkový přístup. V průběhu projednání nahlásila členka komise paní Lenka Klopcová střet 
zájmů u organizací Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb, EDA cz, z. ú. a Linka 
bezpečí, z. s.  

 
Usnesení 

 „Komise pro sociální politiku RMČ vyhodnotila všechny žádosti v Dotačním programu pro oblast sociální 

a zdravotní, souhlasí s počtem bodů dle jednotlivých kritérií, celkovým počtem bodů, slovním komentářem 

a navrhovanou výší podpory tak, jak je uvedeno v seznamu, který je neveřejnou součástí zápisu, a 

doporučuje toto hodnocení Výboru pro dotační politiku ZMČ.“ 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

K dotačnímu řízení přijali členové komise následně ještě toto usnesení: 

Usnesení 

„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje v případě nevyužití dotačních prostředků v rámci dalších 

dotačních programů podpořit projekt organizace Centrum ALMA, z. ú. (číslo projektu 3432), projekt 

Komunitní terén při OK poradně organizace Husitské centrum, o. p. s. (číslo projektu 3221) a projekt 

organizace Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Praha 3 (číslo projektu 3280).“  

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

 

4. Různé 

 

Příští jednání Komise pro sociální politiku RMČ se uskuteční dne 29. 11. 2021 od 16:30.  

 

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Simona Techlová, ověřovatel Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Nikol Marhounová, předseda komise Prostřednictvím e-mailu  

 

 


