Zápis č. 2 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části
Praha 3 ze dne 22. 3. 2012
Přítomni : Ing. J. Heller, MBA-předseda; MUDr. J. Jungwirth-místopředseda; Mgr. A.
Hronová, Ing. Mgr. I. Ropková; Mgr. J. Suková, Jana Hromádková-tajemnice komise
Přizváni k jednání : Andrea Lubčíková, DiS.-OE
Omluveni : Mgr. M. Chmelová, MUDr. M. Zeman, A. Lubčíková
Hosté :
Jednání řídil : Ing. J. Heller, MBA
Zápis č. 1/2012 odsouhlasen
SZK schválila navržený program jednání.
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

Sociální a zdravotní fond

Stav Fondu k 21.3.201: 678 110,0 Kč
1. Žádosti o poskytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Naděje
Praha5, K Brance 11/9e
Dům Naděje Žižkov, Praha 3,
Husitská 70

úhrada části úvazku soc. pracovníka a provozní nákladů
AD
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 30 000,- Kč

Sociální problematika
2. Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
SZK doporučuje poskytnutí bytu v DPS Krásova

SZK opětovně projednala žádost manželů, jejich
zdravotní stav a sociální situaci.
SZK trvá na svém původním stanovisku a nedoporučuje
přidělení bytu v DPS
SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK doporučuje poskytnutí bytu v DPS Krásova

SZK doporučuje poskytnutí bytu ve II. stupni naléhavosti
nar. 1941
1

SZK doporučuje poskytnutí bytu v DPS Krásova

Dne 29.2.2012 byl RMČ, na doporučení SZK, poskytnut
byt v DPS Krásova.
žádá poskytnutí bytu
v DPS Roháčova.
SZK po opětovném posouzení trvá na svém původním
stanovisku – poskytnout byt v DPS Krásova.
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

3. Směny bytů v DPS
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Dne 15. 3. 2012 byla doručena z PS Praha 3 žádost o projednání směny bytů v DPS Roháčova
24-26.
Hlavním důvodem je probíhající postupná rekonstrukce bytů v celém objektu, důvodem je i
zdravotní stav a snížená pohyblivost žadatelů.

SZK projednala žádosti a směny bytů doporučuje
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

4. Žádosti o poskytnutí Tísňové péče AREÍON
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
SZK doporučuje zapůjčení mobilního zařízení
Senior Inspect systému soc. služby Tísňové péče AREÍON
SZK doporučuje zapůjčení mobilního zařízení
Senior Inspect systému soc. služby Tísňové péče AREÍON
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

5. Podněty Komise bytových a nebytových prostor
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Žádosti o nájem bytu
RMČ, usnesení č. 73, ze dne 8.2.2012
KBNP požaduje projednat v SZK
doposud se nepodařilo

kontaktovat
2

Dle sdělení spolubydlících je
v nemocnici.
SZK doporučuje po dobu nemoci projednání odložit
RMČ, usnesení č. 92, ze dne 29.2.2012
KBNP požaduje projednat v SZK
, od září 2011 zažádáno
o příspěvek na péči; raději by požádala o přidělení bytu
v DPS.
SZK projednala zdravotní stav a sociální situaci. Po
doručení zdravotní zprávy od ošetřujícího lékaře komise
projedná přidělení bytu v DPS.
RMČ, usnesení č. 615, ze dne 16.11.2011
KBNP požadovala projednat v SZK s návrhem na
přidělení bytu v DPS.
SZK projednala přidělení bytu v DPS dne 22.3.2012,
doporučila RMČ přidělení bytu v DPS Krásova
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

6. Poskytnutí nebo neposkytnutí přímé finanční podpory nájemcům bytů s trvalým
bydlištěm na území městské části Praha 3
(dle usn. RMČ č. 609 ze dne 26.8.2009 ke koncepci řešení důsledků jednostranného zvyšování
nájemného z bytu a usnesení ZMČ č. 162, ze dne 20.12.2011 ke zrušení Fondu řešení důsledků
jednostranného zvyšování nájemného z bytu s účinností od 1.1.2012 a aktualizaci zásad Fondu
sociálního a zdravotního)

Podklady zpracoval a předkládá : odbor bytů a nebytových prostor
Finanční pomoc za IV. čtvrtletí 2011
předkladatel nedoporučuje poskytnutí přímé adresné
finanční pomoci z důvodu nesplnění podmínky dané
usn. RMČ č. 609 ze dne 26.8.2009
SZK na základě informací zpracovatele nedoporučuje
poskytnutí přímé finanční podpory
Finanční pomoc na I. čtvrtletí 2012
předkladatel nedoporučuje poskytnutí přímé adresné
finanční pomoci z důvodu nesplnění podmínky dané
usn. RMČ č. 609 ze dne 26.8.2009
SZK na základě informací zpracovatele nedoporučuje
poskytnutí přímé finanční podpory
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

3

Různé
a) Požadavek ředitelky Ošetřovatelského domova Praha 3, Pod Lipami 44
Předkládá Ing. Josef Heller, MBA
Ředitelka OšD žádá, aby SZK projednala „Dohodu o přistoupení k závazku, kterou
příspěvková organizace hodlá, z důvodu zvýšení úhrady za pobyt a péči o klienty v OšD –
Domově pro seniory, přikládat ke smlouvě o poskytování sociální služby s klientem.
Dohodu podkládá § 533 občanského zákoníku. Ředitelka OšD tímto opatřením sleduje
částečné navrácení nákladů, které od 1.1.2012 zdravotní pojišťovny neproplácejí.
SZK konstatuje, že není v její pravomoci suplovat rozhodnutí ředitelky příspěvkové
organizace Ošetřovatelský domov Praha 3.
SZK vzala informaci o Dohodě na vědomí
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

b) Předané materiály členům SZK
J. Hromádková předala členům komise materiály zpracované OSV :
- Zpráva o činnosti v oblasti protidrogové politiky za rok 2011
- Zpráva o činnosti v oblasti prevence kriminality za rok 2011

Jednání zahájeno v 16. 00 hod.
Jednání ukončeno v 17.45 hod.
Příští termín jednání SZK bude stanoven předsedou komise.

Zapsala : Jana Hromádková
tajemnice komise

Ing. Josef Heller, MBA
předseda komise
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