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Zápis z jednání komise pro sociální politiku a zdravotnictví 

RMČ č. 1 

Datum jednání: 9. 1. 2023 

Místo jednání: v budově ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, místnost č. 209 

Začátek jednání:  16.35 h 

Konec jednání:  19.15 h 

Jednání řídil: Zdeňka Štěpánková 

Počet přítomných členů: 6, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Zdeňka Štěpánková, předsedkyně 

 Julie Kochová, místopředsedkyně  

 Lucie Bogdanová, členka  – odchod 18.15 h  

 Martina Chmelová, členka 

 Filip Málek, člen – příchod 16.37 h 

 Kateřina Sehnoutková, členka 

  

  

Omluveni: Robert Hoffmann, člen  

 Andrea Koláčková, členka 

 Marcela Novotná, členka 

 

  

   

Přítomní hosté: Nikol Marhounová, místostarostka MČ Praha 3  

  

 

 

Počet stran: 3 

Tajemník: Vladimír Beran 

Ověřovatel zápisu: Kateřina Sehnoutková   
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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 16.35 h její předsedkyní Zdeňkou Štěpánkovou. 

Za zapisovatele byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele Kateřina Sehnoutková, 

členka komise. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ schválila program jednání. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ schválila zápis ze svého jednání dne 19. 12. 2022.   

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

 

2. Hodnocení žádostí Dotační program Individuální podpora služeb lokálního 

významu – síť služeb 

Členové komise 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 se Zásadami 

poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 2023 a vyhlášením Dotačního programu 

Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb schválenými Zastupitelstvem městské části dne 

21. 6. 2022 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 a zdravotnictví 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. Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ dále bere na 

vědomí změnu názvu projektu organizace My.Aktivity o. p. s. z Rodinný klub Ulitka na Pražačce schváleného 

v síti služeb na rok 2023 na název Rodinné a pohybové centrum Pražačka – celoroční aktivity pro rodiny 

Prahy 3 s tím, že se jedná o totožný projekt.“ 

Hlasování: 6 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 se Zásadami poskytování dotací z Dotačního 
fondu městské části Praha 3 na rok 2023 a vyhlášením Dotačního programu pro oblast sociální a zdravotní 
schválenými Zastupitelstvem městské části dne 21. 6. 2022 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 a zdravotnictví 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: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

 

4. Různé  

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

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Kateřina Sehnoutková, členka Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Zdeňka Štěpánková, předsedkyně Prostřednictvím e-mailu  

 

 


