Zápis č. 2 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části
Praha 3 ze dne 11. 3. 2010
Přítomni : Mgr. M. Benda, MUDr. R. Hoffmann, M. Oubrechtová,
Jana Hromádková-tajemník
Přizváni k jednání : A. Lubčíková, OE
Omluveni : MUDr. V. Říha, MUDr. J. Jungwirth
Zápis č. 1/2010 odsouhlasen
SZK schválila navržený program jednání
Hlasování :

pro

3

proti

0

zdržel se

0

Sociální a zdravotní fond

Stav fondu ke dni 4.2.2010 : 756 710,- Kč
1. Vyhodnocení hospodaření Fondu za rok 2009
Předkládá : Andrea Lubčíková, OE
SZK vzala na vědomí přehled vyúčtování darů poskytnutých z FSZ v roce 2009
2. poskytnutí daru nebo neposkytnutí daru
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
příspěvek ve výši 170 tis. Kč na provoz Azylového domu
Čejetičky, Ml. Boleslav.
SZK doporučuje zamítnout poskytnutí daru.
Doporučuje poskytnout příspěvek na provoz jinou formou a na
základě zkušeností s poskytováním služeb potřebným občanům
MČ Praha 3

R-Mosty, o.s.
Havl.. nám. 300
Praha 3

Centrum integrované
finanční výpomoc na nákup pomůcek pro 28 občanů Prahy 3
onkolog. péče, nem. Měšice, za rok 2009;
Zámecká 1, Měšice
SZK doporučuje zamítnout poskytnutí daru.
Doporučuje žadateli podat novou žádost ve druhé polovině kal.
roku spolu se jmenným seznamem klientů z Prahy 3,
včetně uvedení doby jejich léčení
Hlasování :

pro

3

proti

0

zdržel se

Sociální problematika
3. Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS

0

SZK projednala žádost o znovuposouzení,
žadatelem byly doloženy nové skutečnosti
SZK doporučuje v I. stupni naléhavosti

SZK projednala žádost o znovuposouzení,
žadatelem byly doloženy nové skutečnosti
SZK doporučuje v I. stupni naléhavosti
opakovaná žádost, odvolání zamítnuto 11/08,
11/09, 2/10; Po opětovném projednání
SZK doporučuje uzavření smlouvy o poskytnutí
přechodného pobytu po dobu prokazatelné pooperační
rekonvalescence v DPS Krásova
SZK projednala žádost odročenou z 1. jednání
- doložena zpráva VFN PL v Praze
SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS
Hlasování :

pro

3

proti

0

zdržel se

0

4. Směny bytů v DPS Roháčova
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Žádost o výměnu bytu v DPS Roháčova podala jedna obyvatelka. Hlavním důvodem je
probíhající postupná rekonstrukce bytů v celém objektu.
Směna :
SZK projednala žádost a směnu bytu doporučuje.
Hlasování :

pro

3

proti

0

zdržel se

0

5. Návrh harmonogramu dotačního řízení na vybrané typy sociálních služeb
Předkládá : Mgr. Martin Benda
Hlavní město Praha, Zastupitelstvo hlavního města Prahy svým usnesením č. 34/50 ze dne
25.2.2010 schválilo, v souvislosti s vyhlášeným dotačním řízení pro městské části v oblasti
sociálních služeb na r. 2010, poskytnutí účelové neinvestiční dotace na V. dotační program.
MČ Praha 3 pro rok 2010 byla přidělena neinvestiční účelová dotace ve výši 1 153 100 Kč.
SZK vzala na vědomí výši přidělené dotace, projednala harmonogram průběhu výběrového
řízení.
SZK doporučuje jako výběrovou komisi pověřit komisi sociální a zdravotní.
SZK doporučuje vyhlásit výběrové řízení s termínem ukončení 23.dubna 2010 ve 12.00 hod.
Hlasování :

pro

3

proti

0

zdržel se

0

6. Koncepce řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného - MČ 3
Předkládá : Mgr. Martin Benda
Proběhlo jednání k materiálu Koncepce řešení důsledků…, kapitolám 1. - 3. Členové komise
se shodli na odročení projednávané problematiky na další jednání SZK.
Hlasování :

pro

3

Jednání zahájeno v 16.00 hod.
Jednání ukončeno v 17.10 hod.

Zapsala : Jana Hromádková
tajemník komise

MUDr. Jiří Jungwirth
předseda komise

proti

0

zdržel se

0

