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Zápis z jednání komise pro sociální politiku č. 2 

Datum jednání: 4. 4. 2022 

Místo jednání: v budově ÚMČ Praha 3, Lipanská 7, místnost č. 301 

Začátek jednání:  16.30 h 

Konec jednání:  19.00 h 

Jednání řídil: Nikol Marhounová 

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Nikol Marhounová, předsedkyně 
Martina Chmelová, místopředsedkyně –  
Margita Brychtová, členka 
Ivo Denemark, člen  
Lenka Klopcová, členka 
Marcela Novotná, členka – příchod 16.35 h 
Simona Techlová, členka 

Omluveni: Lucie Bogdanová, členka 
Lýdia Říhová, členka 

Přítomní hosté: Pavel Dobeš, místostarosta MČ Praha 3  
Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3  
Petra Gabriel Lojdová – ředitelka Ošetřovatelského domova 
Praha 3  
Emilie Kalová - ředitelka Pečovatelské služby Prahy 3  
Lada Kolaříková  
Anna Borovská – Institut plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy  
Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, odbor 
sociálních věcí  

Počet stran: 7

Tajemník: Vladimír Beran 

Ověřovatel zápisu: Lenka Klopcová  
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Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Sociální a zdravotnická veřejná vybavenost v rámci změny územního plánu Z2600/00 na 

Nákladovém nádraží Žižkov 
3. Úprava sazebníku úhrad příspěvkových organizací Ošetřovatelský domov Praha 3 a Pečovatelská 

služba Praha 3 v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 

4. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/ 
5. Žádosti o poskytnutí služby a přístroje tísňové péče /neveřejné jednání/ 
6. Prioritní oblasti prorodinné politiky MČ Praha 3 pro přípravu koncepce prorodinné politiky městské 

části Praha 3 
7. Síť sociálních a návazných služeb městské části Praha 3 pro rok 2023 
8. 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 Lenka Klopcová, členka 
komise. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
Komise pro sociální politiku RMČ schválila zápis ze svého jednání dne 28. 2. 2022.   
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
Komise pro sociální politiku RMČ schválila program jednání. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
 

2. Sociální a zdravotnická veřejná vybavenost v rámci změny územního plánu 
Z2600/00 na Nákladovém nádraží Žižkov 

V úvodu projednání bodu informoval pan místostarosta Pavel Dobeš o důvodech pro jeho projednání a 
cílech výstupů z jednání komise pro další postup v rozvoji zástavby Nákladového nádraží Žižkov (dále též 
NNŽ). Následně proběhlo představení jednotlivých lokalit ve vztahu k sociální a zdravotnické vybavenosti 
území, které zajistila paní Anna Borovská z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Dále ji 
doplnil místostarosta Pavel Dobeš s informacemi, odkud vycházejí data pro stanovení takové 
infrastrukturní vybavenosti a s upřesněním ohledně přesahů dostupných kapacit mimo projednávané 
území. Informace poté doplnil pan místostarosta Ondřej Rut o upřesnění zjišťování infrastrukturních potřeb 
pro sociální a zdravotnickou veřejnou vybavenost a informoval o následné schůzce se zástupci hlavního 
města Prahy, kde by měla být specifikována další vhodná zařízení. V proběhlé diskusi byla projednávána 
témata polikliniky na území NNŽ, potřeby zajištění primární péče, výstavby bytů zvláštního určení a 
bezbariérových bytů, využití kapacity pobytových sociálních zařízení a stanovení jejich využití, včetně 
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možností jejich provozu a jeho financování, a další rozvojová území Prahy 3 ve vztahu k sociální a 
zdravotnické veřejné vybavenosti. V závěru projednání bodu přijala komise tato usnesení:       

 

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ konstatuje, že pro sociální a zdravotnickou veřejnou vybavenost jsou v 
aktuální verzi podkladové studie pro změnu územního plánu Z2600/00 vymezeny tyto hrubé podlažní 
plochy (HPP):  

● 2000 m2 na pozemcích Českých drah (Sekyra Group)  
● 700 m2 na pozemcích Českých drah (PENTA) 
● 500 - 1000 m2 na pozemcích HMP (svěřených MČ Praha 3) 
● 2000 - 3000 m2 na pozemcích HMP 

 
Výše uvedené HPP mají podle podkladové studie sloužit k výstavbě:  

● cca 13 ordinací v parteru 
● domova pro seniory s kapacitou 50 lůžek  
● domu s pečovatelskou službou s kapacitou 40 bytů 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se - schváleno 
 

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku MČ bere na vědomí výpočet infrastrukturních potřeb pro sociální a 
zdravotnickou veřejnou vybavenost pro 23 tis. obyvatel podle publikace Principy a pravidla územního 
plánování (ÚUR, aktualizace 2020).“ 
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se – schváleno 
 

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ považuje kapacity lékařských ordinací definované v podkladové studii 
za nedostatečné. Komise požaduje vysvětlení autorů podkladové studie, jak byla kalkulována potřeba 13 
ordinací pro celé území. Komise požaduje v území umístit zařízení polikliniky a dalších ordinací v parteru 
budov, a to v celkovém množství alespoň 80 ordinací (vč. polikliniky), s důrazem na zajištění primární 
péče. Kapacity HPP vymezené v podkladové studii jsou pro tento požadavek nedostatečné.“ 
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se - schváleno 
 

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje brát zřetel na rozvoj kapacit bezbarierového bydlení v rámci 
celého komplexu výstavby.“ 
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se - schváleno 
 

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ požaduje v území garantovat vznik dvou pobytových zařízení sociálních 
služeb každé o kapacitě cca 50 lůžek, z toho alespoň jednoho domova pro seniory / domova se zvláštním 
režimem. Kapacity HPP vymezené v podkladové studii jsou pro tento požadavek nedostatečné.“ 
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Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se – schváleno 
 

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku požaduje přesné umístění jednotlivých zařízení sociální a zdravotnické 
veřejné vybavenosti do konkrétních stavebních bloků a nalezení garancí jejich výstavby a dlouhodobého 
provozování ve smlouvách o spolupráci s investory v území.“ 
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se – schváleno 

3. Úprava sazebníku úhrad příspěvkových organizací Ošetřovatelský domov 
Praha 3 a Pečovatelská služba Praha 3 v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 
505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách ve znění pozdějších předpisů 

Projednání bodu uvedl pan místostarosta Ondřej Rut, který vysvětlil základní rámec úpravy úhrad 
v kontextu hospodaření organizací a novelizace vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Za jednotlivé organizace 
(Ošetřovatelský domov Praha 3 a Pečovatelská služba Praha 3) následně představily úpravy úhrad 
ředitelky zařízení Petra Gabriel Lojdová resp. Emilie Kalová s tím, že k úpravě v Ošetřovatelském domově 
Praha 3 došlo k 1. 4. 2022 a k úpravě v Pečovatelské službě Praha 3 dojde od 1. 5. 2022. K uvedenému 
bodu přijala komise v průběhu jeho projednání tato dvě usnesení: 
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí návrh úpravy sazebníku úhrad příspěvkové organizace 
Ošetřovatelský domov Praha 3 a souhlasí s ním.“  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno 
 

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí záměr úpravy sazebníku úhrad příspěvkové organizace 
Pečovatelská služba Praha 3 a doporučuje zvolit sazbu II. dle předloženého materiálu s účinností od 1. 5. 
2022.“  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

4. 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 – schváleno 
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-
 

 

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 doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově 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 Roháčově 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 Roháčově 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 Roháčově ulici 
Hlasování: 7 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: 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 Roháčově 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 Roháčově ulici 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 
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-

 

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

-
 

 

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

5. Žádosti o poskytnutí služby a přístroje tísňové 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 Chytrá péče  
 

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ projednala dvě žádosti o poskytnutí tísňové péče a výpůjčky zařízení 
systému sociální služby Tísňové péče AREÍON (1 zařízení) a Chytrá péče (1 zařízení) doporučila.“ 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno 
 

6. Prioritní oblasti prorodinné politiky MČ Praha 3 pro přípravu koncepce 
prorodinné politiky městské části Praha 3 

Předsedkyně komise Nikol Marhounová představila přítomným členům komise materiál Prioritní oblasti 
prorodinné politiky MČ Praha 3, který zpracovala a navrhla pracovní skupiny k přípravě koncepce 
prorodinné politiky městské části Praha ustanovená Radou městské části. Po krátké diskusi přijala 
k uvedenému bodu komise toto usnesení:    
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje Radě městské části ke schválení dokument Prioritní oblasti 
prorodinné politiky MČ Praha 3 v podobě, jak byl předložen na jednání komise.“  
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval – schváleno 
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7. Síť sociálních a návazných služeb městské části Praha 3 pro rok 2023 

Předsedkyně komise Nikol Marhounová představila přítomným členům komise návrh Sítě sociálních a 
návazných služeb městské části Praha 3 na rok 2023 vázané na Dotační program Individuální podpora 
služeb lokálního významu – síť služeb dotačního řízení městské části Praha 3, ozřejmila její vznik 
v návaznosti na podobu sítě v roce 2022 a vysvětlila přítomným členům komise vazbu výše cenových 
hladin pro rok 2023 k cenovým hladinám stanoveným hlavním městem Prahou v síti sociálních služeb 
hlavního města Prahy. V závěru bodu přijala komise následující usnesení:  
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje Radě městské části ke schválení Síť sociálních a návazných 
služeb městské části Praha 3 na rok 2023 v podobě, jak byla předložena na jednání komise.“  
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 
 
Příští jednání Komise pro sociální politiku RMČ se uskuteční dne 9. 5. 2022 od 16:30.  
 

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Lenka Klopcová, ověřovatel Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Nikol Marhounová, předseda komise Prostřednictvím e-mailu  




