Zápis č. 5 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části
Praha 3 ze dne 20. 5. 2010
Přítomni : Mgr. M. Benda, MUDr. R. Hoffmann,
M. Oubrechtová, MUDr. V. Říha, Jana Hromádková-tajemník
Přizváni k jednání : A. Lubčíková, OE
Omluveni : MUDr. J. Jungwirth
Zápis č. 4/2010 odsouhlasen
SZK schválila navržený a doplněný programu jednání.
Hlasování :
pro
4 proti
0
zdržel se
0

Sociální a zdravotní fond

Stav fondu ke dni 17.5.2010 : 756 710,- Kč
1. poskytnutí daru nebo neposkytnutí daru ze sociálního a zdravotního fondu
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
finanční příspěvek na zakoupení mechanického inval.
vozíku.
SZK doporučila jednání přerušit a pověřit MUDr.
Junghwirtha k dokončení jednáním s LPS ČSSZ
odměna tlumočníkovi ve znakové řeči za tlumočení
při doučování.
SZK doporučuje jednání odročit z důvodů doplnění
informací, žádá předložení faktury za poskytnuté služby
tlumočníkem
příspěvek a odškodnění úrazu na schodech obytného
domu ve správě MČ
SZK žádost projednala a doporučuje pověřit
Mgr. Bendu situaci projednat s tajemníkem ÚMČ
poskytnutí daru nebo neposkytnutí daru nad 50 000 Kč
příspěvek na provoz občanské poradny
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 96 000 Kč

REMEDIUM, o.s.
Křišťanova 15, Praha 3
Nadace BONA
Pod Čimickým hájem 177/1,
Praha 8

Hlasování :

pro

4

finanční příspěvek na zajištění bydlení pro
občany Prahy 3 zbav. způsobilosti k právním
úkonům
SZK doporučuje poskytnou příspěvek 1500 Kč na osobu
a měsíc pobytu. Na pobyt sedmi osob doporučuje
poskytnout částku 126 000 Kč.
proti
0
zdržel se
0

Sociální problematika
2. Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
1

SZK doporučuje poskytnutí bytu
v DPS Krásova 4 v I. stupni naléhavosti
SZK doporučuje poskytnutí bytu
v II. stupni naléhavosti
Hlasování :

pro

4

proti

0

zdržel se

0

3. 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, důvodem je i zdravotní stav a
snížená pohyblivost žadatelky.
Směna :
SZK žádost projednala a směnu bytu doporučuje.
Hlasování :

pro

4

proti

0

zdržel se

0

4. Podněty bytové komise
RMČ, usnesení č. 259, ze dne 21.4.2010
Žádosti o nájem bytu
BK doporučuje projednat v SZK
SZK doporučuje ze zdravotních důvodů dítěte, nar.
přidělení bytu, který by více odpovídal zdravotnímu
stavu nezletilého, než stávající bydlení
Hlasování :

pro

4

proti

0

zdržel se

0

Jednání zahájeno v 17.00 hod.
Jednání ukončeno v 18.00 hod.
Zapsala : Jana Hromádková
tajemník komise

MUDr. Jiří Jungwirth
předseda komise
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