Zápis č. 6 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části
Praha 3 ze dne 10. 6. 2010
Přítomni : Mgr. M. Benda, MUDr. R. Hoffmann, MUDr. J. Jungwirth, M. Oubrechtová,
MUDr. Vladimír Říha, Jana Hromádková-tajemník
Přizváni k jednání : A. Lubčíková, OE
Omluveni :
Zápis č. 5/2010 odsouhlasen
SZK schválila navržený a doplněný program jednání.
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

Sociální a zdravotní fond

Stav fondu ke dni 8.6.2010 : 534 710 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 MUDr. Jungwirthovi dokončit jednáním
s LPS ČSSZ
odměna tlumočníkovi ve znakové řeči za tlumočení
při doučování.
SZK vzala informaci o stažení žádosti rodiči na vědomí
příspěvek a odškodnění úrazu na schodech obytného
domu ve správě MČ
SZK doporučila Mgr. Bendovi projednání situace
s tajemníkem ÚMČ
Dětské centrum FTN
Praha 4, Vídeňská 800
Hlasování :

pro

5

příspěvek na provoz DC
SZK doporučuje jednání odročit z důvodů doplnění
informací
proti
0
zdržel se
0

poskytnutí daru nebo neposkytnutí daru nad 50 000 Kč
příspěvek na provoz klubu pro neorganizované skupiny
dětí a mládeže
SZK doporučuje poskytnout dar ve výši 135 000 Kč

DDM ULITA
Klub beztíže, Praha 3
Na Balkáně 100
Hlasování :

pro

5

Premio Invest, s. r. o.
Na Jezerce 1458/14, Praha 4

proti

0

zdržel se

0

vybudování bezbariérového přístupu do zdravotního
střediska, Jeseniova 1226/139, Praha 3
SZK návrh zevrubně projednala a doporučuje na
vybudování bezbariérového přístupu poskytnout

dar ve výši 385 000 Kč. Dále SZK doporučuje ponechat
šikmou plošinu ASCENDOR PLK8 v majetku MČ.
Hlasování :

pro

4

proti

1

zdržel se

0

Sociální problematika
2. Žádosti o poskytnutí nebo neposkytnutí bytu v DPS
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
SZK nedoporučuje poskytnutí bytu v DPS
SZK doporučuje poskytnutí bytu v I. stupni naléhavosti

Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

3. Tísňová péče AREÍON
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
SZK doporučuje zapůjčení terminální stanice
systému sociální služby Tísňové péče
Hlasování :

pro

5

proti

0

zdržel se

0

4. Různé
Předkládá : PhDr. Jana Hromádková
Členové komise byli seznámeni s aktivitami v ICZ, kdy probíhá předběžný průzkum situace,
v jakých by se rodiny s dětmi ocitly a jaké jsou možnosti řešení v případě, že by došlo ke
změně systému péče o klienty po ukončení desetileté školní docházky.
SZK vzala informace na vědomí
Jednání zahájeno v 16.00 hod.
Jednání ukončeno v 17.00 hod.
Zapsala : Jana Hromádková
tajemník komise

MUDr. Jiří Jungwirth
předseda komise

