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Zápis z jednání komise pro sociální politiku č. 9 

Datum jednání: 29. 11. 2021 

Místo jednání: distanční jednání  

Začátek jednání:  16.30 h 

Konec jednání:  17.09 h 

Jednání řídil: Nikol Marhounová 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Nikol Marhounová, předsedkyně 
Martina Chmelová, místopředsedkyně – příchod 16.43 h 
Lucie Bogdanová, členka 
Margita Brychtová, členka 
Ivo Denemark, člen  
Lenka Klopcová, členka  
Lýdia Říhová, členka  
Simona Techlová, členka 

Omluveni: Marcela Novotná, členka 

Přítomní hosté: Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3 
Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, odbor 
sociálních věcí – přítomna 16.33 až 17.00 h 
Emilie Kalová, ředitelka Pečovatelské služby Prahy 3 – 
odchod 16.46 h 

Počet stran: 4

Tajemník: Vladimír Beran 

Ověřovatel zápisu: Simona Techlová  
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Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Informace k dosavadním výstupům a průběhu realizace projektu Rozvoj pečovatelské služby na 

Praze 3 jako základní služby péče v domácím prostředí 
3. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/ 
4. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON /neveřejné jednání/ 
5. Projektový záměr na doplnění bezbariérové přístupnosti hlavního vchodu budovy radnice městské 

části Praha 3 
6. 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: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
Komise pro sociální politiku RMČ schválila zápis ze svého jednání dne 15. 11. 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. Informace k dosavadním výstupům a průběhu realizace projektu Rozvoj 
pečovatelské služby na Praze 3 jako základní služby péče v domácím 
prostředí 

Paní ředitelka Pečovatelské služby Prahy 3 představila přítomným členům komise dosavadní výstupy a 
plnění cílů projektu Rozvoj pečovatelské služby na Praze 3 jako základní služby péče v domácím prostředí, 
který organizace realizuje v partnerství s Institutem sociální práce, z. s. a městskou částí Praha 3. Všem 
členům komise byl zároveň zaslán s dostatečným časovým předstihem materiál Vyhodnocení procesu 
změny nastavení Pečovatelské služby Prahy 3 na základě dat a informací z dotazníků pro Pečovatelskou 
službu Prahy 3 a jednotlivé okrsky za roky 2019 a 2020 s aktuálním stavem k 30. 9. 2021. Dle předložených 
informací a dat je zřejmé, že základní parametry projektu se daří naplňovat, a to i přes období ovlivněné 
epidemiologickou situací v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 na území České republiky. 
Následně doplnil výstupy pan místostarosta Ondřej Rut a paní ředitelce poděkoval za její přístup a činnosti 
při realizaci projektu. K bodu přijala komise následující usnesení:  

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí informace k dosavadním výstupům a průběhu realizace 
projektu Rozvoj pečovatelské služby na Praze 3 jako základní služby péče v domácím prostředí.“ 
Hlasování: 8 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 v I. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 8 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: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval – schváleno 

 
 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS v I. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 8 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, 2 zdržel se – schváleno 

 
 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Krásově ulici 
Hlasování: 8 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: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno      
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5. Projektový záměr na doplnění bezbariérové přístupnosti hlavního vchodu 
budovy radnice městské části Praha 3 

Pan místostarosta Ondřej Rut představil přítomným členům komise záměr městské části Praha 3 na 
realizaci bezbariérového přístupu do hlavního vchodu budovy radnice na Havlíčkově náměstí 
prostřednictvím úpravy chodníku a jeho vyrovnání se vstupem do budovy a současně instalací schodišťové 
plošiny ve vstupní hale budovy. Městská část Praha 3 zároveň požádala o dotaci na pořízení plošiny v 
Programu podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hl. m. Prahy pro rok 2022 hlavního 
města Prahy. Členové komise zároveň obdrželi pro informaci projektový záměr, který byl schválen Radou 
městské části. K uvedenému bodu přijala komise posléze toto usnesení:  

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí projektový záměr na doplnění bezbariérové přístupnosti 
hlavního vchodu budovy radnice městské části Praha 3.“  
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
 

6. Různé 

 
 
Příští jednání Komise pro sociální politiku RMČ se uskuteční dne 17. 1. 2022 od 16:30.  
 

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Simona Techlová, ověřovatel Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Nikol Marhounová, předseda komise Prostřednictvím e-mailu  




