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

Zápis č. 4 z jednání Komise pro sociální politiku a
zdravotnictví rady městské části
Datum jednání:

20. 4. 2016

Místo jednání:

Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 223

Začátek jednání:

17.05 hod.

Konec jednání:

18.50 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
Alena Hronová, členka
Martina Chmelová, členka
Lenka Klopcová, členka
Lucie Vítkovská, členka

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

Vladimír Říha, člen

Hosté:

David Gregor, zástupce starostky – příchod
v 17:25, odchod v 18:10
Ivan Holeček, zástupce starostky – odchod
v 17:45
Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí –
příchod v 18:00
Jan Šnajdr, Česká spořitelna, a.s. – odchod
v 17:45
David Piskač, Česká spořitelna, a.s. – odchod
v 17:45

Počet stran:

7

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 zdravotnictví RMČ č. 3 ze dne 2. 3. 2016.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Schválený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Studie proveditelnosti: Dům sociálních služeb Praha 3 – prezentace
Vyhodnocení průběhu a formy Dotačního řízení městské části Praha 3 pro rok 2016
Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON
Různé

Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Jednání:

1. Studie proveditelnosti: Dům sociálních služeb Praha 3 – prezentace
V úvodu projednání bodu dal předseda komise slovo zástupci starostky MgA. Ivanu
Holečkovi, který představil proces vzniku studie proveditelnosti a popsal zapojení komise do
procesu návrhu realizace Domu sociálních služeb Praha 3. Poděkoval přítomným za
dosavadní zapojení a doplnil, že i nadále bude dán prostor připomínkám a poznámkám
jednotlivých členů. Následně si vzal slovo předseda komise a uvedl, že finální zpracování
Studie proveditelnosti Domu sociálních služeb Praha 3 a související finanční model obdrželi
všichni členové s dostatečným předstihem a mohli se s ním seznámit. Dále předal slovo
zástupcům České spořitelny, a. s., kteří následně prezentovali hlavní závěry a výstupy studie
a upozornili na některé souvislosti zejména ve vztahu k možnostem financování a provozu.
Poté proběhla diskuse, kde se projednala výše investičních nákladů a nákladů na provoz.
Předseda komise uvedl, že je vhodné pracovat i s pesimistickým modelem zohledňujícím i
méně ideální situace. K tomu slouží finanční model, který umožňuje namodelování různých
variant.
Následně se diskuse zaměřila na výběr možného provozovatele, který je podle přítomných
zásadní. Předseda komise upozornil, že městská část zadala v této souvislosti průzkum trhu
a požádal zástupce České spořitelny, a. s., aby uvedli již dříve avizované návrhy možných
provozovatelů. Ing. Jan Šnajdr z České spořitelny, a. s. představil následující organizace:
Senior Holding, Ledax Group, Anavita Group, Ambeat Health Care, Pixabelly Group,
Diakonie ČCE. Předseda komise k tomu uvedl, že je možné do termínu, který bude zaslán emailem členům komise zasílat návrhy dalších provozovatelů a podnětů k průzkumu trhu.
Také uvedl, že by bylo možné navštívit zařízení provozovaná těmito provozovateli. Následně
si vzala slovo Mgr. Chmelová a uvedla, že studie odpovídá požadavkům, služba je dobře
nastavena a v rámci prezentace jí již byly zodpovězeny dotazy, které měla, dále uvedla, že je
dobře, že budou oslovováni provozovatelé a že by ráda některá zařízení viděla. Také uvedla,
že by bylo vhodné, aby se při příštím jednání podívala komise přímo do ulice K Lučinám, kde
má objekt vzniknout. Poté se zeptala na termín spuštění stavby. Zástupce starostky MgA.
Holeček uvedl, že úspěchem bude zahájení stavby v roce 2018. Také doplnil, že bude
vhodné počítat s vyšší investiční částkou. Následně doplnil, že budova zůstane v majetku
městské části.
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V závěru projednání bodu schválila komise toto usnesení:
„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ bere na vědomí zprávu o realizaci Studie
proveditelnosti Domu sociálních služeb Praha 3 a bere na vědomí informaci o organizaci a
zahájení průzkumu trhu.“
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

2. Vyhodnocení průběhu a formy Dotačního řízení městské části Praha 3 pro rok 2016
V úvodu projednání bodu představil předseda komise požadavek předsedy Výboru pro
dotační politiku ZMČ na připomínky k dotačnímu řízení 2016. Dále požadavek na případné
nové specifikace účelů, jejich stručné anotace a návrhy hodnotících kritérií. Zároveň uvedl,
že připomínky požadované na minulém jednání byly zaslány tajemnici Výboru pro dotační
politiku ZMČ dne 8. 3. 2016. Členové komise se shodli, že stávající podobu účelů a
hodnotících kritérií nedoporučují měnit, pouze by zvážili alokaci prostředků na jednotlivé
programy, zapojení komise do návrhu výše dotační podpory a z hlediska žadatelů
neúměrnou zátěž v dokládání prvotních dokladů, která je dle některých členů komise
nadměrná i v porovnání s jinými dotačními tituly od jiných orgánů veřejné moci. Následně se
diskuse zaměřila na otázku veřejné podpory a pověření služeb obecného hospodářského
zájmu, kde dochází ke vzniku rozporů mezi jednotlivými poskytovateli dotací, zejména je
tomu tak u poskytovatelů sociálních služeb, kteří disponují pověřením ke službám obecného
hospodářského zájmu od MHMP nebo MPSV. V této souvislosti schválila komise toto
usnesení:
„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ žádá Výbor pro dotační politiku ZMČ o
zohlednění tzv. veřejné podpory a souvisejícího pověření pro služby obecného
hospodářského zájmu pro poskytovatele sociálních služeb v rámci dotačního řízení pro rok
2017.“
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdržel se 0

Bližší informace k této problematice může poskytnout věcně příslušný odbor sociálních věcí
ÚMČ, který metodicky spolupracuje s MHMP a ostatními MČ.
Následně se komise zaměřila na plánované pracovní setkání členů komise – hodnotitelů a
žadatelů o dotaci. Komise se shodla, že setkání by mohlo proběhnout v rámci jednání
komise dne 22. 6. 2016 od 16:30. Za stranu městské části by se účastnili členové komise,
tajemník komise a zástupce starostky David Gregor. Za žadatele by se mělo zúčastnit
maximálně 30 organizací, které jsou zapojeny do komunitního plánování rozvoje sociálních a
návazných služeb, mají výlučnou působnost na Praze 3 nebo mají vyšší dotační podporu.
Realizací setkání byl pověřen odbor sociálních věcí ÚMČ.
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3. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou
KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
Hlasování:

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

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:

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

proti 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
KSPZ doporučila prodloužit smlouvu o přechodném
pobytu v DPS

-

Hlasování:

proti 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
KSPZ doporučila podat žádost do domova pro osoby
s postižením zraku „Palata“

-

Hlasování:

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

proti 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

proti 0

pro 7

proti 0

zdržel se 0
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KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti

Hlasování:

zdržel se 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni
naléhavosti

Hlasování:

proti 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti

Hlasování:

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
KSPZ doporučila řešit bytovou situaci podáním
žádosti o obecní byt

-

Hlasování:

proti 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

-

Hlasování:

proti 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS

Hlasování:

zdržel se 0

KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS
KSPZ doporučila řešit bytovou situaci podáním
žádosti o obecní byt

-

Hlasování:

proti 0

pro 7

proti 0

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

Hlasování:

pro 7

pro 7

pro 7

pro 7

proti 0

zdržel se 0

proti 0

zdržel se 0

KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni
naléhavosti

Hlasování:

zdržel se 0

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

Hlasování:

proti 0

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

Hlasování:

zdržel se 0

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

Hlasování:

proti 0

pro 7

proti 0

zdržel se 0

V rámci projednání bodu se členové komise několikrát diskusně zaměřili na provázanost
poskytování obecních bytů a bytů v domě s pečovatelskou službou. Následně schválili toto
usnesení:
„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ žádá předsedu komise, aby navázal
jednání s předsedou Komise pro bytovou politiku RMČ za účelem projednání sporných
případů v žádosti o byt nebo o byt v domě s pečovatelskou službou, a to za přítomnosti
příslušného zástupce starostky a vedoucích příslušných odborů.“
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 projednala jednu žádost o poskytnutí tísňové péče
systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

AREÍON a výpůjčku zařízení
zdržel se: 0
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Materiály na vědomí:
1) Studie proveditelnosti: Dům sociálních služeb Praha 3
2) Usnesení ZMČ č. 101 ze dne 22. 9. 2015 zřízení Dotačního fondu MČ Praha 3
3) 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
4) Přehled počtu volných bytů v DPS k 20. 4. 2016
5) Pořadník čekatelů na umístění v DPS k 20. 4. 2016
Příští jednání komise se uskuteční dne 25. 5. 2016 od 17:00
Zápis ověřil:

Martin Žárský
předseda komise
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