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

Zápis č. 8 z jednání Komise pro sociální politiku a
zdravotnictví rady městské části
Datum jednání:

2. 12. 2015

Místo jednání:

Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218

Začátek jednání:

17.05 hod.

Konec jednání:

19.05 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
Alena Hronová, členka – příchod 17:07
Martina Chmelová, členka
Vladimír Říha, člen
Vlasta Brandejsová, členka
Lenka Klopcová, členka

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

Lucie Vítkovská, členka

Hosté:

David Gregor, zástupce starostky – odchod
v 17:30
Ivan Holeček, zástupce starostky – odchod
v 17:30
Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí
Bohumil Cirek, odbor kancelář úřadu – odchod
v 17:30
Jana Šimánková, odbor školství a zdravotnictví –
odchod v 18:20

Počet stran:

5

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
IČ: 00065317, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800 DS:eqkbt8g
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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. 7 ze dne 21. 10. 2015.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Schválený program jednání:
1. Veřejná zakázka malého rozsahu ke Studii proveditelnosti Domu sociálních služeb
Praha 3
2. Dotační řízení 2016 – informace k průběhu řízení
3. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
4. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
5. Různé
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Jednání:
1. Veřejná zakázka malého rozsahu ke Studii proveditelnosti Domu sociálních služeb
Praha 3
V úvodu jednání k tomuto bodu informoval zástupce starostky MgA. Ivan Holeček o průběhu
zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu ke Studii proveditelnosti Domu
sociálních služeb Praha 3. Informoval, které organizace byly poptány a které zaslaly svoje
nabídky. Dále uvedl, že je potřeba sestavit hodnotící komisi, která by měla zasednout
v nejbližším možném termínu a doporučit dodavatele. Obecné informace ke složení komise a
počtu členů poskytl Mgr. Bohumil Cirek z odboru Kancelář úřadu. Byla připomenuta i
hodnotící kritéria. Následně proběhla diskuse, která se soustředila především na složení
komise, náhradníky a termín jednání. V závěru bodu přijala komise toto stanovisko:
„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví se usnesla, že jmenuje do hodnotící komise
k veřejné zakázce malého rozsahu ke Studii proveditelnosti Domu sociálních služeb Praha 3
tyto členy: zástupce starostky MgA. Ivana Holečka, zástupce starostky Davida Gregora,
předsedu komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ Mgr. Martina Žárského, členku
komise a zastupitelku městské části Mgr. Martinu Chmelovou a vedoucího odboru sociálních
věcí ÚMČ Praha 3 Mgr. Vladimíra Berana. Náhradníky jsou místopředseda komise MUDr.
Miroslav Procházka a členové komise Mgr. Lucie Vítkovská, Mgr. Lenka Klopcová, Vlasta
Brandejsová, MUDr. Vladimír Říha, Mgr. Alena Hronová. Všichni náhradníci jsou zváni jako
hosté.“
Poté byl dohodnut termín jednání hodnotící komise na 9. 12. 2015 od 17:00.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

2. Dotační řízení 2016 – informace k průběhu řízení
V úvodu představila Mgr. Jana Šimánková nový systém dotačního řízení městské části
Praha 3. Uvedla popis řízení, termíny jednotlivých postupů, způsoby podání a následného
hodnocení jednotlivými subjekty. Členové komise byli informováni o postupu vlastního
hodnocení žádostí členy komise a celou komisí a byli upozorněni, že v průběhu ledna 2016
bude realizováno školení zaměřené na způsob hodnocení. Mgr. Šimánková poskytla svoje
telefonní číslo 222 116 326 a e-mail: janasim@praha3.cz, na nichž mohou členové komise
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poptávat další potřebné informace v průběhu dotačního řízení. Následně proběhla diskuse,
v jejímž rámci předseda komise informoval členy o jednotlivých účelech v rámci dotačního
programu pro sociální oblast a zdravotnictví a byla projednána jednotlivá kritéria ve vztahu
k rozdělení počtu bodů. Členové komise byli upozorněni na některé skutečnosti, které je
vhodné zohlednit v rámci jednotlivých kritérií, a rovněž na některé údaje týkající se zejména
zařazení služeb do sítě sociálních služeb hlavního města Prahy, souladu služeb
s koncepčními a strategickými dokumenty městské části Praha 3 a lokálnosti jednotlivých
služeb, kde budou informace sděleny členům komise odborem sociálních věcí ÚMČ Praha 3.
Byla projednána i možnost návrhu alokace prostředků ve vztahu k jednotlivým účelům.
V závěru jednání přijala komise toto usnesení:
„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ vzala na vědomí informace o průběhu a
systému dotačního řízení městské části Praha 3 na rok 2016 a v diskusi projednala způsob
hodnocení jednotlivých žádostí.“
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

3. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
V úvodu tohoto bodu předložila členka komise Mgr. Hronová žádost o přidělení obecního
bytu
která byla projednána v Komisi
pro bytovou politiku RMČ s doporučením podat žádost o přidělení bytu v DPS. Komise
případ projednala a doporučila podání žádosti o byt v DPS. Akutní bytový problém doporučila
případně řešit prostřednictvím přechodného pobytu v DPS.

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 7

pro 6

pro 7

zdržel se 1

proti 0

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

-

Hlasování:

proti 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

zdržel se 0

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

Hlasování:

proti 0

pro 7

proti 0

zdržel se 0
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KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti v DPS Krásova nebo ve II. stupni
naléhavosti DPS Roháčova

-

Hlasování:

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

proti 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni
naléhavosti

Hlasování:

zdržel se 0

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

Hlasování:

proti 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

zdržel se 0

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

Hlasování:

proti 0

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

Hlasování:

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

proti 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

zdržel se 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti

Hlasování:

proti 0

pro 7

proti 0

zdržel se 0
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KSPZ trvá na svém původním stanovisku tj.
doporučení o poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni
naléhavosti v DPS Krásova

-

Hlasování:

pro 7

zdržel se 0

proti 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 projednala dvě žádosti o poskytnutí tísňové péče
systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila.
Hlasování:

pro: 7

AREÍON a výpůjčku zařízení

proti: 0

zdržel se: 0

5. Různé
5. 1. V rámci bodu Různé byli členové komise informováni předsedou komise o termínech
jednání v 1. pololetí roku 2016: 27. 1. 2016, 2. 3. 2016, 20. 4. 2016, 25. 5. 2015, 22. 6. 2016.
Ve druhém pololetí byla předběžně anoncována tři jednání: začátek září, konec října a
začátek prosince.
5. 2. Proběhla krátká diskuse o realizaci projektu Ombudsman pro seniory. Členové byli
informováni přítomnou Bc. Zdeňkou Hoškovou o formě pomoci a počtech uživatelů. Dále
byla diskutována propagace ombudsmana a padl návrh umístit informace do domů ve
správě Městské části Praha 3 prostřednictvím Správy majetkového portfolia Praha 3, a. s.
Materiály na vědomí:
1) Usnesení ZMČ č. 101 ze dne 22. 9. 2015 zřízení Dotačního fondu MČ Praha 3
2) Usnesení ZMČ č. 106 ze dne 22. 9. 2015 vyhlášení programů pro poskytnutí dotací
z Dotačního fondu MČ Praha 3 – Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví
3) Manuál pro hodnocení žádostí v rámci jednání KSPZ RMČ v rámci dotačního řízení 2016
4) Přehled počtu volných bytů v DPS k 21. 10. 2015
5) Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 21. 10. 2015¨
Příští jednání komise 27. 1. 2016 od 17:00, Seifertova 51, místnost č. 209

Zápis ověřil:

Martin Žárský
předseda komise
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