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Zápis z jednání komise pro sociální politiku č. 1 

Datum jednání: 28. 2. 2022 

Místo jednání: distanční jednání  

Začátek jednání:  16.00 h 

Konec jednání:  17.25 h 

Jednání řídil: Nikol Marhounová 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Nikol Marhounová, předsedkyně 
Martina Chmelová, místopředsedkyně – příchod 16.35 h 
Lucie Bogdanová, členka 
Margita Brychtová, členka – odchod 17.00 h 
Ivo Denemark, člen  
Marcela Novotná, členka – příchod 16.05 h 
Lýdia Říhová, členka  
Simona Techlová, členka 

Omluveni: Lenka Klopcová, členka 

Přítomní hosté: Jiří Ptáček, starosta MČ Praha 3 – odchod 16.15 h 
Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3 – odchod 17.00 h  
Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, odbor 
sociálních věcí – přítomna 16.35 až 17.15 h 

Počet stran: 7

Tajemník: Vladimír Beran 

Ověřovatel zápisu: Simona Techlová  
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Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Pořízení hrobky a pronájmu hrobového místa pro účely uložení zpopelněných lidských pozůstatků 

zemřelých osob na území městské části Praha 3 
3. Dům sociálních služeb v ulici Pod Lipami 44 – výsledky architektonické soutěže 
4. Dotační řízení městské části Praha 3 pro rok 2023 v sociální oblasti 
5. Akční plán pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části 

Praha 3 na období 2020–2024 
6. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/ 
7. Žádosti o poskytnutí služby a přístroje tísňové péče /neveřejné jednání/ 
8. Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území MČ Praha 3 v roce 2021 
9. Různé 

1. Zahájení a schválení programu 

Jednání komise bylo zahájeno v 16.00 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 29. 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. Pořízení hrobky a pronájmu hrobového místa pro účely uložení zpopelněných 
lidských pozůstatků zemřelých osob na území městské části Praha 3 

 
Pan starosta Jiří Ptáček informoval přítomné členy komise o záměru koupě hrobky a pronájmu hrobového 
místa pro účely důstojného uložení zpopelněných lidských pozůstatků osob zemřelých na území městské 
části Praha 3, kterým městská část Praha 3 vypravila na základě právních předpisů pohřeb. Dále vysvětlil 
důvody pořízení hrobky a objasnil postup jejího pořízení, následně informoval o nákladech na koupi a 
renovaci. Členové komise rovněž obdrželi materiál s uvedením souvisejících právních předpisů, 
fotodokumentací a cenovou kalkulací. V závěru projednání bodu přijali členové komise toto usnesení:     
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje Radě městské části ke schválení záměr pořízení hrobky a 
pronájmu hrobového místa dle předloženého materiálu.“  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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3. Dům sociálních služeb v ulici Pod Lipami 44 – výsledky architektonické 
soutěže 

V úvodu projednání bodu informoval pan místostarosta Ondřej Rut přítomné členy komise o průběhu 
architektonické soutěže na Dům sociálních služeb v ulici Pod Lipami a o vítězném návrhu. Shrnující 
materiál s vítězným i dalšími návrhy obdrželi členové komise jako podklad k jednání. Pan místostarosta 
dále informoval o dalším postupu v přípravě výstavby zařízení. Informace pana místostarosty následně 
doplnila paní předsedkyně komise Nikol Marhounová. Na závěr projednání bodu schválila komise toto 
usnesení:  
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí výsledek architektonické soutěže na Dům sociálních 
služeb Pod Lipami.“  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
 

4. Dotační řízení městské části Praha 3 pro rok 2023 v sociální oblasti 

V úvodu projednání bodu informoval pan místostarosta Ondřej Rut o požadavku Výboru pro dotační 
politiku ZMČ projednat podobu dotačních programů Dotační program pro oblast sociální a zdravotní a 
Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb s vyjádřením k podobě 
programů pro rok 2023. Členové komise neměli k parametrům obou programů, ani k Zásadám dotačního 
řízení žádné připomínky. Následně se diskuse zaměřila na alokaci prostředků pro rok 2023, kde je dle 
pana místostarosty nutné navrhnout jasnou alokaci z důvodů předvídatelnosti pro žadatele a tuto alokaci 
rovněž navýšit s ohledem na stávající inflaci a růst cen energií vedoucích k navýšení nákladů na zajištění 
služeb. Členové komise se stanovenou konkrétní výší alokovaných prostředků i s jejich navýšením 
souhlasili. Posledním okruhem projednání se stal návrh na zahrnutí organizace Fokus Praha, z. ú. se 
službou Podpora Centra duševního zdraví pro Prahu 3 a 7 do sítě sociálních a návazných služeb na rok 
2023 se současnou změnou poměru prostředků mezi oběma dotačními programy 80% (Dotační program 
Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb) ku 20% (Dotační program pro oblast sociální 
a zdravotní). K uvedené věci proběhla krátká diskuse nad důvody k tomuto opatření. V závěru projednání 
bodu přijala komise tato tři usnesení:     
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ pověřuje odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 zpracováním podoby sítě 
sociálních a návazných služeb po přesunu služby organizace Fokus Praha, z. ú. a předložením na příští 
jednání komise “  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje zvýšit úhrnnou alokaci pro program Dotační program 
Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb a program Dotační program pro oblast sociální 
a zdravotní alespoň o 10% oproti roku 2022, a to s ohledem na vysokou míru inflace a zvyšování cen 
energií.“  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje stanovit výši alokace dotačního fondu a jednotlivých 
programů současně s vyhlášením těchto výzev v červnovém ZMČ. Informace o výši alokace jsou 
standardní náležitostí dotačních řízení na evropské i národní úrovni. Zejména v programu Dotační program 
Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb je to důležitá informace pro finanční řízení a 
plánování jednotlivých organizací.“  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
 

5. Akční plán pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných 
služeb na městské části Praha 3 na období 2020–2024 

Vedoucí odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 Vladimír Beran informoval přítomné členy komise o 
materiálech Akční plán pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské 
části Praha 3 na období 2020–2024 a Plnění Akčního plán pro rok 2021 Komunitního plánu rozvoje 
sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020–2024. Shrnul průběh vzniku a 
dosavadního projednání obou materiálů ve strukturách procesu komunitního plánování sociálních a 
návazných služeb městské části Praha 3 a zdůraznil hlavní oblasti, projekty a aktivity zahrnuté v obou 
materiálech. K uvedené věci přijala následně komise toto usnesení:    
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí plnění Akčního plánu pro rok 2021 a doporučuje Radě 
městské části ke schválení Akční plán pro rok 2022 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných 
služeb na městské části Praha 3 na období 2020–2024.“  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 

6. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou (DPS) 

-
  

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – 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 
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-
   

 

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 

 
 

 

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 – schváleno 

-
  

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a nedoporučila 
poskytnutí bytu v DPS 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

  
 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a nedoporučila 
poskytnutí bytu v DPS 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

-  
  

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a nedoporučila 
poskytnutí bytu v DPS 
Hlasování: 8 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 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve II. 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 Krásově ulici 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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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 

 
 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Krásově ulici 
Hlasování: 7 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: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 
 

 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila  
výměnu do DPS v Krásově ulici 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

7. Žádosti o poskytnutí služby a přístroje tísňové péče /neveřejné jednání/ 

 
-  

 
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 Chytrá péče  
 

 

 

Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku 
zařízení systému sociální služby Chytrá péče  

 

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 Chytrá péče 

 

Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku 
zařízení systému sociální služby Chytrá péče 



 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 
Úřad městské části IČ: 00063517 
Komise pro sociální politiku Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85  Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 
+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

7/7

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ projednala sedm žádosti o poskytnutí tísňové péče a výpůjčky 
zařízení systému sociální služby Tísňové péče AREÍON (3 zařízení) a Chytrá péče (4 zařízení) 
doporučila.“ 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 

8. Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území MČ Praha 3 v roce 2021 

Vedoucí oddělení sociální práce odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 Zdeňka Hošková představila 
přítomným činnost a Zprávu o činnosti ombudsmana pro seniory v roce 2021. Následně proběhla krátká 
diskuse, kde se projednávala zejména témata související s nedávnými nebo aktuálními problémy 
v sociální oblasti (akce Milostivé léto a situaci v oblasti ukončení činnosti některých poskytovatelů energií 
a přechodu odběratelů do režimu dodavatelů poslední instance). Následně přijala komise toto usnesení: 
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana pro seniory na území 
MČ Praha 3 v roce 2021 a doporučuje ji Radě městské části k projednání.““  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

9. Různé 

V rámci tohoto bodu byla projednána aktuální situace uprchlíků přítomných na městské části Praha 3 
v důsledku současného válečného konfliktu na Ukrajině a probíhající i další možné formy pomoci ze strany 
městské části Praha 3.   
 
Příští jednání Komise pro sociální politiku RMČ se uskuteční dne 4. 4. 2022 od 16:30.  
 

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Simona Techlová, ověřovatel Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Nikol Marhounová, předseda komise Prostřednictvím e-mailu  




