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

Zápis č. 5 z jednání Komise pro sociální politiku a
zdravotnictví rady městské části
Datum jednání:

25. 5. 2016

Místo jednání:

budova Základní školy Chmelnice,
K Lučinám 18/2500

Začátek jednání:

17.05 hod.

Konec jednání:

18.00 hod.

Jednání řídil:

Martin Žárský, předseda komise

Počet přítomných členů:

7, komise usnášeníschopná

Přítomni dle prezenční listiny:

Martin Žárský, předseda komise
Miroslav Procházka, místopředseda komise
Vlasta Brandejsová, členka
Martina Chmelová, členka – příchod v 17:45
Lenka Klopcová, členka
Vladimír Říha, člen
Lucie Vítkovská, členka

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

Alena Hronová, členka

Hosté:

David Gregor, zástupce starostky
Ivan Holeček, zástupce starostky – odchod
v 17:20
Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí

Počet stran:

5

Zapsal:

Vladimír Beran, tajemník komise

Komise pro sociální politiku a zdravotnictví rady městské části schvaluje zápis z jednání
Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ č. 4 ze dne 20. 4. 2016.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0
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Schválený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Prohlídka lokality K Lučinám - prostor pro realizaci Domu sociálních služeb Praha 3
Příprava pracovní diskuse s žadateli o grant – informace k plánovanému setkání
Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
Různé

Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Jednání:
1. Prohlídka lokality K Lučinám - prostor pro realizaci Domu sociálních služeb Praha 3
V úvodu jednání navštívili členové komise prostor areálu bývalých jeslí v ulici K Lučinám, kde
se předpokládá výstavba nového Domu sociálních služeb Praha 3. Členové si areál prohlédli
a zástupce starostky MgA. Ivan Holeček a předseda komise je seznámili s některými
souvisejícími aspekty výstavby zařízení a jeho umístění v prostoru. MgA. Ivan Holeček
seznámil přítomné s plánovanou výstavou studentů ČVUT, kteří v rámci semestrální práce
vypracovali návrhy možné podoby budoucího zařízení. Výstava bude zahájena workshopem
v 17 hod. dne 20. 6. 2016 v Kulturním centru Vozovna.

2. Příprava pracovní diskuse s žadateli o grant – informace k plánovanému setkání
Předseda komise společně s tajemníkem seznámili přítomné členy s plánovaným setkáním
s žadateli o dotace městské čísti Praha 3 v programu pro sociální oblast a zdravotnictví na
příštím jednání komise a představili průběh jednání. Dále byl členům komise předán seznam
organizací, které budou na pracovní setkání pozvány.

3. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
V úvodu projednání bodu informoval předseda komise její členy o výstupech jednání ohledně
poskytování obecních bytů a bytů v domech s pečovatelskou službou, které se zúčastnil
společně s předsedou Komise pro bytovou politiku RMČ, zástupcem starostky Davidem
Gregorem a tajemníky obou komisí, a představil systém komunikace mezi oběma komisemi,
který zohlední kompetence obou komisí a nezatíží žadatele.
KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0
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KSPZ doporučila přerušit řízení o přidělení bytu
v DPS a požaduje stanovisko OBNP
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni
naléhavosti v DPS Krásova
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti v DPS Krásova
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni
naléhavosti

Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

KSPZ doporučila změnu poskytnutí bytu na DPS
Roháčova v I. stupni naléhavosti
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

KSPZ doporučila změnu poskytnutí bytu na DPS
Krásova v I. stupni naléhavosti
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0
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KSPZ doporučila změnu poskytnutí bytu na DPS
Roháčova ve II. stupni naléhavosti
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

4. 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 doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby tísňové péče AREÍON
KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.
služby 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 šest žádostí o poskytnutí tísňové péče
systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

AREÍON a výpůjčku zařízení
zdržel se: 0

Předseda komise informoval přítomné o rozvoji služeb v oblasti tísňové péče a navrhl, že by
na některém z příštích jednání mohl nejnovější trendy představit.

5. Různé
Předseda komise představil návrhy termínů jednání komise ve 2. pololetí roku 2016. Členové
komise požádali tajemníka, aby jim termíny zaslal k vyjádření. Poté budou stanoveny finálně.
Zástupce starostky informoval přítomné o konání akce Veletrojka dne 9. 6. 2016 a všechny
přítomné na akci pozval.

Materiály na vědomí:
1) Organizace pro oslovení na setkání s Komisí pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ
dne 22. 6. 2016
2) Přehled počtu volných bytů v DPS k 20. 4. 2016
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3) Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 20. 4. 2016
4) Leták veletrh sociálních a návazných služeb na Praze 3
Příští jednání komise se uskuteční dne 22. 6. 2016 od 16:30, Havlíčkovo nám. 9,
místnost č. 218
Zápis ověřil:

Martin Žárský
předseda komise
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