MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Komise pro sociální politiku a zdravotnictví
RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku a
zdravotnictví rady městské části
Datum jednání:

17. 2. 2016

Místo jednání:

Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218

Začátek jednání:

17.30 hod.

Konec jednání:

19.05 hod.

Jednání řídil:

Martin Žárský, předseda komise

Počet přítomných členů:

8, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Martin Žárský, předseda komise
Miroslav Procházka, místopředseda komise
Vlasta Brandejsová, členka
Alena Hronová, členka
Martina Chmelová, členka – příchod v 17:35
Lenka Klopcová, členka
Vladimír Říha, člen – příchod v 18:00
Lucie Vítkovská, členka – odchod v 17:50
– příchod v 18:31

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující
dálkový přístup.
Omluveni:
Hosté:

David Gregor, zástupce starostky – odchod
v 18:30
Ivan Holeček, zástupce starostky – odchod
v 18:30
Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí –
příchod v 18:30
Petr Honzík, advokát – odchod v 18:30
Jan Šnajdr, Česká spořitelna, a.s. – odchod
v 18:30
David Piskač, Česká spořitelna, a.s. – odchod
v 18:30

Počet stran:

3

Zapsal:

Vladimír Beran, tajemník komise

Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3
Telefon: 222 116 111, fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
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Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části schvaluje zápis z jednání
Komise pro sociální politiku a zdravotní RMČ č. 1 ze dne 27. 1. 2016.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Schválený program jednání:
1. Dům sociálních služeb Praha 3 – prezentace dosavadních výstupů ze zpracování
studie proveditelnosti
2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
4. Různé
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Jednání:
1. Dům sociálních služeb Praha 3 – prezentace dosavadních výstupů ze zpracování
studie proveditelnosti
V úvodu jednání předseda komise informoval o dosavadním průběhu zpracování Studie
proveditelnosti Domu sociálních služeb Praha 3 a jejím tematickém rozpracování. Následně
předal slovo přítomným zástupcům dodavatele České spořitelny, a. s. Ti nejprve představili
organizaci a její působení v této oblasti, poté přikročili k shrnutí informací týkajících se první
fáze zpracování. Upozornili na dosud vzniklé materiály – Studii proveditelnosti (verze k 5. 2.
2016) a finanční model, které dostali členové komise k dispozici. Následně zmínili některá
specifika uvažovaných služeb – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, denní
stacionář a poradna - s predikcí jejich vývoje v sociálně zdravotní sféře jako celku, k typu
klientů a jejich obměně. V závěru úvodní prezentace se zástupci České spořitelny, a. s.
zaměřili na oblast financování ve vztahu k investičním a provozním nákladům.
Poté si vzal slovo předseda komise a ocenil finanční model, který propojuje investiční a
provozní náklady. Následovala diskuse o výběru provozovatele a formě zajištění provozu,
včetně propojení provozovatele do fáze přípravy a budování stavby. Byly diskutovány různé
modely zajištění provozu (zejména koncesní a nájemní) včetně uvedení konkrétních případů
dobré a špatné praxe z různých měst a krajů České republiky. Diskutující se shodli, že je
velmi obtížné najít ideální model - každý model má své výhody a svá úskalí. Projednána byla
i rizika (stavební, provozní a tržní) související s jednotlivými modely. Členka komise Mgr.
Chmelová ocenila zapojení odborníků již do představební a stavební fáze a upozornila na
souvislosti s budováním sítě služeb a jejího financování. Jednání k tomuto bodu ukončil
předseda komise shrnutím dalšího postupu ve zpracování studie a plnění dalších dílčích
kroků.

2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
KSPZ doporučuje řešit bytovou otázku ve spolupráci
s organizací NADĚJE prostřednictvím žádosti o byt
Hlasování:

pro 8

proti 0

zdržel se 0

2/3

3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON
KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON
KSPZ projednala dvě žádosti o poskytnutí tísňové péče
systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila.
Hlasování:

pro: 8

AREÍON a výpůjčku zařízení

proti: 0

zdržel se: 0

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ požaduje na příští jednání od odboru
sociálních věcí ÚMČ Praha 3 zprávu o využívání přístrojů tísňové péče AREÍON klienty, kteří
využívají služby prostřednictvím přístroje pořízeného MČ Praha 3.

4. Různé
Předseda komise Mgr. Martin Žárský poskytl na žádost zástupce starostky Davida Gregora
informaci o dosavadním průběhu dotačního řízení městské části Praha 3 v programu sociální
oblast a zdravotnictví.

Materiály na vědomí:
1) Studie proveditelnosti k Domu sociálních služeb Praha 3 – stav rozpracování ke dni
5. 2. 2016
2) Přehled počtu volných bytů v DPS k 17. 2. 2016
3) Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 17. 2. 2016
Příští jednání komise 2. 3. 2016 od 17:00, Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218

Zápis ověřil:

Martin Žárský
předseda komise
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