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Zápis z jednání komise pro sociální politiku a zdravotnictví 

RMČ č. 2 

Datum jednání: 30. 1. 2023 

Místo jednání: Ošetřovatelský domov Praha 3, Habrová 2654/2, Praha 3 

Začátek jednání:  16.35 h 

Konec jednání:  18.30 h 

Jednání řídil: Zdeňka Štěpánková 

Počet přítomných členů: 8, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Zdeňka Štěpánková, předsedkyně 

Lucie Bogdanová, členka  – odchod 18.05 h 

Robert Hoffmann, člen 

Martina Chmelová, členka 

Andrea Koláčková, členka 

Filip Málek, člen – příchod 16.42 h 

Marcela Novotná, členka 

Kateřina Sehnoutková, členka 

Omluveni: Julie Kochová, místopředsedkyně 

Přítomní hosté: Nikol Marhounová, místostarostka MČ Praha 3 

Petra Gabriel Lojdová, ředitelka Ošetřovatelského domova 

Praha 3 

Ludmila Tomešová, ředitelka Pečovatelské služby Praha 3   – 

odchod 18.05 h 

Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, odbor 

sociálních věcí – odchod 18.05 h 

Jan Duben, referent odboru sociálních věcí 

Počet stran: 5 

Tajemník: Vladimír Beran 

Ověřovatel zápisu: Robert Hoffmann 
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Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Prohlídka zařízení Ošetřovatelský domov Praha 3, představení organizace a projednání 

rekonstrukčních úprav zahrady zařízení 

3. Paliativní péče v Ošetřovatelském domově Praha 3 

4. Návrh změny úhrad za služby v zařízení Ošetřovatelský domov Praha 3 v návaznosti na novelizaci 

vyhlášky č. 505/2006 Sb. 

5. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/ 

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

7. 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 Robert Hoffmann, člen 

komise. 

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

 

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ schválila program jednání. 

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

 

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ schválila zápis ze svého jednání dne 9. 1. 2023.   

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

 

2. Prohlídka zařízení Ošetřovatelský domov Praha 3, představení organizace a 

projednání rekonstrukčních úprav zahrady zařízení 

Členové komise absolvovali v doprovodu paní ředitelky Petry Gabriel Lojdové prohlídku zahrady a vnitřních 

prostor budovy Ošetřovatelského domova Praha 3. Následně byl členům komise představen návrh realizace 

obnovy zahrady zařízení včetně důvodů této realizace a možností jejího financování. Po krátké diskusi přijali 

členové komise k uvedené věci následující usnesení: 

 

Usnesení:  

„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ doporučuje realizaci obnovy zahrady v Ošetřovatelském 

domově Praha 3 dle představeného návrhu a v uvedeném rozsahu.“  

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Komise následně změnila průběh projednání bodů programu a předřadila body 5. a 6. bodu 3. 
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5. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou (DPS) 

-  
 

 

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví 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 a zdravotnictví 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 a zdravotnictví RMČ projednala 
žádost a nedoporučila poskytnutí bytu v DPS 

Hlasování: 6 pro, 2 proti, 0 zdržel se – schváleno 

-  

 

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

6. Žádosti o poskytnutí služby a přístroje tísňové péče 

 

-  
 

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

-  

 

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

 

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

-  
 

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

-  
 

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

Usnesení 

 „Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ projednala pět žádostí o poskytnutí tísňové péče Chytrá 

péče a výpůjčky zařízení systému sociální služby tísňové péče Chytrá péče doporučila.“ 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3. Paliativní péče v Ošetřovatelském domově Praha 3 

Ředitelka Ošetřovatelského domova Praha 3 Petra Gabriel Lojdová představila přítomným členům komise 

průběh a výstupy realizace projektu implementace paliativní péče v zařízení, a to včetně historického 

kontextu fungování služby, provedených změn v oblasti personálního fungování a vzdělávání zaměstnanců, 

materiálního vybavení a návaznosti na další subjekty působící v oblasti paliativní péče.  

4. Návrh změny úhrad za služby v zařízení Ošetřovatelský domov Praha 3 v 

návaznosti na novelizaci vyhlášky č. 505/2006 Sb 

Ředitelka Ošetřovatelského domova Praha 3 Petra Gabriel Lojdová představila přítomným členům komise 

návrh změny úhrad za služby v zařízení Ošetřovatelský domov Praha 3 v návaznosti na novelizaci vyhlášky 

č. 505/2006 Sb. Následně proběhla krátká diskuse, na jejímž konci přijala komise toto usnesení: 

 

Usnesení: 

„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ bere na vědomí informaci ke změně úhrad za služby 

v zařízení Ošetřovatelský domov Praha 3.“   

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

 

 

 

7.  Různé 

7. 1.  Paní místostarostka Nikol Marhounová představila členům komise návrh na využití nebytových prostor 

na adrese Slezská 101, Praha 3 jako ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, včetně návrhu podmínek 

užívání. Následně proběhla diskuse zaměřená na možnosti podpory některých lékařských specializací na 

městské části Praha 3 a využití vhodných nebytových prostor. V závěru projednání k tomu přijala komise 

následující usnesení: 
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Usnesení: 

„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ doporučuje využití prostor ordinace na adrese Slezská 101, 

Praha 3 pro potřeby praktického lékaře pro děti a dorost, současně doporučuje sníženou sazbu nájemného 

na první rok nájemního vztahu  ve výši 1 Kč/měsíc a zajištění jednoho parkovacího místa pro potřeby 

ordinace.“ 

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

 

7. 2.  Paní místostarostka Nikol Marhounová představila členům komise žádost organizace Fokus Praha, z. 

ú. o odložení splatnosti nájmu  a záloh za služby do 30. 4. 2023 z důvodu financování chodu služby z dotací, 

které organizace obdrží až v průběhu roku 2023. Uvedenou žádost rovněž členové komise obdrželi jako 

podklad k jednání. K uvedené věci přijala komise následující stanovisko: 

 

Usnesení: 

„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ doporučuje kladné stanovisko k návrhu organizace Fokus 

Praha, z. ú. o odložení splatnosti nájmu a záloh za služby do 30. 4. 2023.“   

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

 

7. 3.  Předsedkyně komise Zdeňka Štěpánková předložila členům komise k projednání problematiku kluzkých 

přechodů pro chodce na komunikacích na území městské části Praha 3. Dle přítomných členů komise se 

jedná o rizikový faktor z hlediska ohrožení zdraví chodců zejména v případě nepříznivých klimatických 

podmínek (déšť, sníh, mráz) a bylo by vhodné prověřit možnosti využití jiného druhu technologie s menšími 

riziky. K uvedenému přijala komise toto usnesení: 

 

Usnesení: 

„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ doporučuje prověřit možnosti změny technologického 

řešení vodorovného značení přechodů pro chodce na území městské části Praha 3 za účelem snížení rizika 

nebezpečí pádů přecházejících chodců.“  

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

 

Příští jednání Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ se uskuteční dne 6. 3. 2023 od 16:30. 

 

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Robert Hoffmann, člen  

Schválil Zdeňka Štěpánková, předsedkyně Prostřednictvím e-mailu  

 

 




