Zápis č. 3 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části
Praha 3 ze dne 31. 5. 2012
Přítomni : Ing. J. Heller, MBA-předseda; MUDr. J. Jungwirth-místopředseda; Mgr. A.
Hronová, Mgr. M. Chmelová, Ing. Mgr. I. Ropková; Mgr. J. Suková, Jana Hromádkovátajemnice komise
Přizváni k jednání : Andrea Lubčíková, DiS.-OE
Omluveni : MUDr. M. Zeman
Hosté : 0
Jednání řídil : Ing. J. Heller, MBA
Zápis č. 2/2012 odsouhlasen
SZK schválila navržený program jednání. Do bodu Různé byl zařazen k projednání podnět
MUDr. Jungwirtha otevřít na území MČ Praha 3 lékárnu s 24 hodinovým provozem.
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Sociální a zdravotní fond

Stav Fondu k 29. 5. 2012 : 648 110,- Kč
1. Žádosti o poskytnutí daru z Fondu sociálního a zdravotního
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
G-H3ELP, o.p.s.
Domov se zvláštním režimem
Komenského 209
Kouřim

finanční příspěvek na pobyt 3 občanů P 3 trpících
Alzheimerovou nemocí.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 36 000,- Kč

Člověk zpět k člověku, o.s.
Na Folimance 11/2121
Praha 2
Dům domácí péče v Samopších
u Sázavy
Samopše 15

zakoupení 2 ks antidekubit. matrací s kompresorem a
zdravotnického materiálu pro 2 občany P 3.
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 20 000,- Kč

Lata-Programy
pro ohroženou mládež, o.s.
Senovážné nám. 24
Praha 1
Hlasování :
pro
6 proti

finanční příspěvek na financování projektu Ve dvou
se to lépe táhne. V projektu zapojeno 7 klientů P 3
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 20 000,- Kč

Dětský domov
Nová ves u Chotěboře 1
proti

příspěvek na volnočasové aktivity, letní tábory a ozdravné
pobyty o prázdninách pro 4 klienty z P 3.
SZK nedoporučuje poskytnutí daru
0
zdržel se
1

proti

změna účelu čerpání schváleného daru, usn. RMČ 133
ze dne 29.2.2012. Částka 50 tis. Kč bude využita na
zakoupení motodlahy kolenního kloubu.
SZK změnu účelu čerpání daru doporučuje
0
zdržel se
2

Hlasování :

pro

5

MUDr. M.Procházka
RHB odd.
Jeseniova 1226/139
Hlasování :

pro

4

0

zdržel se

0

1

Nová Trojka, o.s.
Jeseniova 19
Praha 3
Hlasování :
pro

6

proti

úhrada části nákladů spojených s účastí soc. znevýhod.
dětí, resp. rodin z MČ P3 v programech centra NT
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 23 140,- Kč
0
zdržel se
0

2. Dohoda o narovnání sporných práv a povinností
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Uzavření dohody o narovnání mezi Městskou částí Praha 3 a Svazem tělesně postižených
v ČR, o.s., obvodní organizace Praha 3, sídlem Pod Lipami 35, 130 00 Praha 3 - Žižkov
(dále jen „obvodní organizace“) a Svazem tělesně postižených v ČR, o.s., místní
organizace 1 Praha 3, sídlem Pod Lipami 38, 130 00 Praha 3 - Žižkov (dále jen „místní
organizace“).
Dne 14. 4. 2011 projednala SZK žádost obvodní organizace o dar ve výši ve výši 32 000,- Kč.
Dar byl schválen usnesením RMČ č. 263 ze dne 4.5.2011.
Dne 19. 5. 2011 projednala SZK žádost místní organizace o dar ve výši 52 800,- Kč.
Již v této fázi došlo k písařské chybě, kdy mylně, místo sídla místní organizace bylo uvedeno
sídlo obvodní organizace. RMČ usnesením č. 311 ze dne 1.6.2011 a následně ZMČ usnesením
č. 124 ze dne 28.6.2011 tak schválily dar ve výši 52 800,- Kč obvodní organizaci.
Uvedená chyba byla zjištěna až při vyúčtování darů za rok 2011. Vyúčtování daru ve výši
32 000,- Kč bylo v pořádku dodáno obvodní organizací, zatímco vyúčtování daru ve výši
52 800,- Kč bylo dodáno místní organizací.
Poskytnutý dar ve výši 52 800,- Kč byl výlučně použit k účelu, pro který byl určen.
Odbor ekonomický situaci konzultoval s AK Veselý a spol.; AK doporučila jako právně čisté
řešení uzavření dohody o narovnání sporných práv a povinností. Tímto závazkem bude
nahrazen dosavadní závazek závazkem novým, vyplývajícím z narovnání.
Znění dohody o narovnání vypracovala AK Veselý a spol.– příloha zápisu z jednání SZK.
SZK projednala znění dohody o narovnání sporných práv a povinnosti a doporučuje její
schválení.
SZK situaci projednala a doporučuje uzavřít dohodu o narovnání sporných práv a povinností.
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Sociální problematika
3. Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
,

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK doporučuje poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti

2

SZK doporučuje odročit na další jednání
do té doby prošetřit možnosti využití PS

,

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK doporučuje poskytnutí bytu v DPS ve II. stupni naléhavosti

SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

SZK opětovně projednala žádost, zdravotní stav a soc. situaci.
Trvá na svém původním stanovisku a nedoporučuje
poskytnutí bytu v DPS
Dne 4.4.2012 byl RMČ, na doporučení SZK, poskytnut byt
v DPS Krásova.
žádá o změnu do DPS Roháčova.
SZK po opětovném posouzení trvá na svém původním
doporučení – poskytnout byt v DPS Krásova
SZK projedna odvolání opatrovníka k neposkytnutí bytu v DPS.
Trvá na svém původním stanovisku – nedoporučuje poskytnutí
bytu v DPS
SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS

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

.

Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

4. Směny bytů v DPS
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Dne 14. 5. a 25.5.2012 byly doručeny z PS Praha 3 žádosti o projednání směny bytů v DPS
Roháčova 24-26.
3

Hlavním důvodem je probíhající postupná rekonstrukce bytů v celém objektu, důvodem je i
zdravotní stav a snížená pohyblivost žadatelů.

Dne 10. 5. 2012 požádala paní
o směnu stávajícího bytu 1 +1 v DPS
Roháčova 24- 26 za byt menší z důvodu úmrtí manžela.

SZK projednala žádosti a směny bytů doporučuje
Hlasování :
pro
6
proti
0
zdržel se

0

5. Žádosti o poskytnutí Tísňové péče AREÍON
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
SZK doporučuje zapůjčení mobilního zařízení
Senior Inspect systému soc. služby Tísňové péče AREÍON
RMČ dne 4.4. 2012, na doporučení SZK, zapůjčila mob. zařízení
Senior Inspect systému soc. služby Tísňové péče AREÍON.
žádá o změnu na pevné zařízení.
SZK projednala důvody uváděné
, trvá na svém
původním doporučení – poskytnutí mobilního zařízení Senior
Inspect.
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

6. Podněty Komise bytových a nebytových prostor
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Žádosti o nájem bytu
KBNP požaduje projednat v SZK
SZK 23.2.2012 odložila z důvodu hospitalizace
na další jednání komise.
arsoniéra stand.
kvality, soukr. majitel.
uvádí, že nehodlá žádat o byt v DPS ani v DS, či jiném
soc. zařízení.
SZK situaci projednala a konstatuje, že
nemá
zájem o pobyt v DPS; DPS pak nesplňuje
podmínky pobytových služeb dle § 50, zákona č.
108/2006, Sb., o soc. službách – domovy se zvláštním
režimem.

4

RMČ, usnesení č. 187, ze dne 21.3.2012
KBNP požaduje projednat v SZK

SZK po projednání konstatuje, že zdravotní stav, ani
sociální situace nezakládají nárok na přidělení bytu v DPS.
KBNP požaduje projednat v SZK
; byt ve 3. posch. bez výtahu;
nP I. stupně, zažádáno o
zvýšení; držitelka mimoř. výhod III. stupně.
SZK projednala vážný zdravotní stav
SZK doporučuje poskytnout byt v domě s výtahem.
KBNP požaduje projednat v SZK
matka PnP ve IV. stupni, držitelka ZTP/P; žadatelka žádá
byt
SZK projednala situaci
, která žádá přidělení
bytu
a konstatuje, že řešení poskytnutí
bytu nespadá do kompetence SZK.
RMČ, usnesení č. 287, ze dne 2.5.2012
KNBP doporučila uzavřít nájemní smlouvu k bytu v DPS
; RMČ usnesením 187 ze dne 21.3.12
požadovala šetření OSV. Závěr šetření OSV-doporučení
zvážit možnost přidělení bytu v domě s výtahem
(zdravot. stav
).
odmítla podat žádost o přidělení bytu
v DPS.
Trvá na
žádosti o přidělení odpovídajícího bytu.
SZK situaci projednala a podporuje doporučení OSV ze
dne 20.4.12 - přidělení bytu v domě s výtahem.
KBNP požaduje projednat v SZK
RMČ usnesením 187 ze dne 21.3.12 požadovala
vyjádření OSV – závěr doporučení zvážit možnost
přidělení bytu v domě s výtahem – zdrav. stav
SZK situaci projednala a podporuje doporučení OSV ze
dne 20.4.12 - přidělení bytu v domě s výtahem.
5

Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

7. Návrh harmonogramu dotačního řízení na vybrané typy sociálních služeb
Předkládá : Jana Hromádková
Městská část Praha 3 se žádostí ze dne 26.4.2012 přihlásila do dotačního programu hlavního
města Prahy „J 5 – Podpora městských částí v sociální oblasti“. Poskytnutí účelové
neinvestiční dotace je, jako každoročně, určeno na dofinancování sociálních služeb
regionálního a místního charakteru. V roce 2012 budou finančně podpořeny dvě sociální
služby – pečovatelská služba a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
Harmonogram, vlastní výběrové řízení a realizace dalších aktivit MČ je v současné době
závislá na schválení a přidělení dotace ze strany ZHMP.
Hlavní město Praha by mělo rozhodnout o přidělení dotací na červnovém zasedání
Zastupitelstva HMP.
Vzhledem k opožděnému projednávání dotací HMP je žádoucí stanovit výběrovou komisi a
rámcový harmonogram tak, aby přerozdělení dotace formou výběrového řízení proběhlo na
úrovni MČ v co nejkratším možném termínu po jejím poskytnutí.
SZK situaci projednala.
SZK doporučuje jako výběrovou komisi pověřit komisi sociální a zdravotní.
SZK doporučuje OSV vyhlásit výběrové řízení v nejbližším možném termínu po přidělení
dotace HMP s termínem ukončení 30. den ode dne vyhlášení do 12.00 hod.
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Různé
MUDr. J. Jungwirth navrhl členům komise zvážit a na dalších jednáních SZK projednat
případnou možnost otevření lékárny s 24 hodinovým provozem na území MČ Praha 3, včetně
sobot a nedělí.
Členové komise pro další jednání ve věci pověřili Ing. Hellera zmapovat stávající lékárny na
MČ a vytipovat lékárnu vhodnou pro 24 hodinový provoz. MUDr. Jungwirth zmapuje možné
náklady na provoz.
Hlasování :

pro

6

proti

0

zdržel se

0

Jednání zahájeno v 16. 00 hod.
Jednání ukončeno v 18. 30 hod.
Příští termín jednání SZK bude stanoven předsedou komise.

Zapsala : Jana Hromádková
tajemnice komise
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Ing. Josef Heller, MBA
předseda komise

7

