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Zápis z jednání komise pro sociální politiku RMČ č. 1 

Datum jednání: 19. 12. 2022 

Místo jednání: Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní zahrady 8 (5 
členů/členek) + distanční účast (2 členky) 

Začátek jednání:  16.40 h 

Konec jednání:  18.40 h 

Jednání řídil: Zdeňka Štěpánková 

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Zdeňka Štěpánková, předsedkyně 
Julie Kochová, místopředsedkyně  
Lucie Bogdanová, členka (distančně) – odchod 18.15 h 
Andrea Koláčková, členka  
Filip Málek, člen – příchod 17.35 h 
Marcela Novotná, členka (distančně) – odchod 18.15 h 
Kateřina Sehnoutková, členka 

Omluveni: Robert Hoffmann, člen 
Martina Chmelová, členka 

Přítomní hosté: Nikol Marhounová, místostarostka MČ Praha 3  
Jiří Drahota, ředitel Integračního centra Zahrada v Praze 3 
Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, odbor 
sociálních věcí 

Počet stran: 5

Tajemník: Vladimír Beran 

Ověřovatel zápisu: Julie Kochová   
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Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Představení členů a činnosti komise v období 2022-2026 
3. Dotační řízení městské části Praha 3 na rok 2023 – programy v sociální a zdravotní oblasti 
4. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/ 
5. Žádosti o poskytnutí služby a přístroje tísňové péče /neveřejné jednání/ 
6. Žádost účastníka projektu pronajímání bytů v domě s pečovatelskou službou studentům vysokých škol 

/neveřejné jednání/ 
7. Prohlídka zařízení Integračního centra Zahrada v Praze 3, představení organizace a projednání 

možností rekonstrukčních úprav v zařízení 
8. Různé 

1. Zahájení a schválení programu 

Jednání komise bylo zahájeno v 16.40 h její předsedkyní Zdeňkou Štěpánkovou. 
Za zapisovatele byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele Julie Kochová, 
místopředsedkyně komise. 
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. Představení členů a činnosti komise v období 2022-2026 

V rámci bodu proběhlo krátké představení jednotlivých členů komise. Následně místostarostka městské části 
pro sociální politiku Nikol Marhounová představila náplň činnosti komise v období let 2022 až 2026, včetně 
návrhu doplnění činnosti komise, které má být předloženo na následující jednání Rady městské části.  

3. Dotační řízení městské části Praha 3 na rok 2023 – programy v sociální a 
zdravotní oblasti 

Vedoucí odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 Vladimír Beran informoval přítomné členy komise o průběhu 
dotačního řízení městské části, a to zejména ve vztahu ke dvěma programům, v nichž Komise pro sociální 
politiku RMČ provádí hodnocení. V rámci bodu byla projednána alokace jednotlivých programů pro sociální 
a zdravotní oblast, způsob hodnocení členy komise, zaslané podklady a další vhodné podklady k hodnocení, 
přístupy do hodnotícího systému a termíny pro hodnocení. Členové komise se shodli, že provedou 
samostatné hodnocení do 9. 1. 2023 do 10:00 a hodnotící jednání komise proběhne následně téhož dne 
v 16:30.  
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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: 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 Krásově ulici 
Hlasování: 6 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 

Přítomní členové komise se shodli, že projednávání přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou bude 
od příštího jednání přítomna jako spolupředkladatel ředitelka Pečovatelské služby Praha 3 nebo jiný vhodný 
zástupce této organizace.  

 

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 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  
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Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ projednala čtyři žádosti o poskytnutí tísňové péče a výpůjčky zařízení 
systému sociální služby Tísňové péče AREÍON (2 zařízení) a Chytrá péče (2 zařízení) doporučila.“ 
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 

6. Žádost účastníka projektu pronajímání bytů v domě s pečovatelskou službou 
studentům vysokých škol 

Místostarostka městské části Nikol Marhounová informovala společně s předsedkyní komise Zdeňkou 
Štěpánkovou o žádosti jednoho z účastníků programu pronajímání tzv. dobrovolnických bytů v domě 
s pečovatelskou službou studentům vysokých škol o nastěhování další osoby do jeho bytu. Po krátké diskusi 
týkající se projektu a možností dle právních předpisů přijala komise k uvedenému bodu následující usnesení:   

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí informaci k možnosti pobytu další osoby v bytě v domě 
s pečovatelskou službou v rámci programu pronajímání bytů studentům vysokých škol a doporučuje Bytové 
komisi RMČ vzít tuto věc na vědomí a umožnit přistěhování další osoby v souladu s právními předpisy.“ 
Hlasování: 6 pro – 0 proti – 1 zdržel se – schváleno 
 

7. Prohlídka zařízení Integračního centra Zahrada v Praze 3, představení organizace 
a projednání možností rekonstrukčních úprav v zařízení 

Přítomní členové Komise pro sociální politiku RMČ absolvovali prohlídku zařízení Integračního centra 
Zahrada v Praze 3. Prohlídka byla doplněna představením činnosti a historie zařízení ze strany pana ředitele 
Jiřího Drahoty. Členové komise se dále zabývali možností rekonstrukce bazénu v zařízení, který je z hlediska 
užívání v nevyhovujícím stavu. Současně projednali i možnosti financování rekonstrukce bazénu včetně 
zapojení externích zdrojů. V závěru projednání bodu přijali toto usnesení: 
 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje realizaci rekonstrukce bazénu v zařízení Integrační centrum 
Zahrada v Praze 3 a doporučuje příslušným orgánům městské části její podporu.“   
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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8. Různé  

Příští jednání Komise pro sociální politiku RMČ se uskuteční dne 9. 1. 2023 od 16:30. 

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Julie Kochová, místopředsedkyně Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Zdeňka Štěpánková, předsedkyně Prostřednictvím e-mailu  




