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Zápis č. 1 z jednání Komise pro sociální politiku rady městské 
části 

Datum jednání: 28. 1. 2019

Místo jednání: Seifertova 51, místnost č. 209 

Začátek jednání: 16.30 hod. 

Konec jednání: 19.40 hod. 

Jednání řídila: Nikol Marhounová, předsedkyně 

Počet přítomných členů: 6, komise usnášeníschopná 

Přítomni dle prezenční listiny: Nikol Marhounová, předsedkyně 

Martina Chmelová, místopředsedkyně 

Ivo Denemark, člen 

Miloslav Sejkora, člen 

Simona Techlová, členka 

Lucie Vítkovská, členka, odchod v 18:45 hod. 

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

Omluveni: Margita Brychtová, členka 

Lenka Klopcová, členka 

Lýdie Říhová, členka 

Hosté: Ondřej Rut, místostarosta 

Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí 

Kateřina Tůmová, odbor sociálních věcí 

Počet stran: 

Zapsal: 

5 

Vladimír Beran, tajemník komise 

Komise pro sociální politiku rady městské části vzala na vědomí zápis z  jednání Komise pro 
sociální politiku a zdravotnictví RMČ č. 5 ze dne 27. 8. 2018. 

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 
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Schválený program jednání: 

1. Představení a přivítání, schválení programu, projednání zapisovatele a ověřovatele zápisu  

2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou  

3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON 

4. Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví – hodnocení žádostí  

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 

 

Jednání: 

1. Představení a přivítání, schválení programu, projednání zapisovatele a ověřovatele zápisu  

Po schválení programu jednání proběhlo představení jednotlivých členů komise. Za zapisovatele 
byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele předsedkyně komise Nikol 
Marhounová.  
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 

Dále byly členům komise navrženy předsedkyní komise tyto termíny a začátky jednání v 1. pololetí 
roku 2019:  

28. 1. 2019 od 16:30, 18. 2. 2019 od 16:00, 7. 3. 2019 od 16:30, 8. 4. 2019 od 16:30, 20. 5. 2019 
od 16:30, 17. 6. 2019  od 16:30. 

Následně proběhlo o termínech jednání hlasování.  
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 

 

2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou 

-  
 

Hlasování:                    pro 6 
 
- 

Hlasování:                    pro 6  
 
- 

Hlasování:                    pro 6 
 

- 

Hlasování:                    pro 5 
 
 
-  

 
Hlasování:                    pro 6 
 

        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v II. stupni  
        naléhavosti  v Roháčově ulici 
            proti 0                            zdržel se 0 
 
        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni  
        naléhavosti  v Krásově ulici       
            proti 0                            zdržel se 0 

        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v II. stupni  
        naléhavosti  v Roháčově ulici           
            proti 0                            zdržel se 0   

 
        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS  
        na přechodnou dobu 1 roku 
            proti 0                            zdržel se 1 
 
 
       KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni  
        naléhavosti  v Roháčově ulici 
            proti 0                            zdržel se 0 
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-   
 

Hlasování:                    pro 6 
 
-  

 
Hlasování:                    pro 6  
 
-  

Hlasování:                    pro 6 
 
 
- 

Hlasování:                    pro 6 
 
 
- 

 
 
Hlasování:                    pro 6 
 
 

        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni  
        naléhavosti  v Roháčově ulici 
            proti 0                            zdržel se 0 
 
        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni  
        naléhavosti  v Roháčově ulici       
            proti 0                            zdržel se 0 
 
        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v III. stupni  
        naléhavosti  v Krásově ulici           
            proti 0                            zdržel se 0   
 
 
        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni  
        naléhavosti  v Roháčově ulici       
            proti 0                            zdržel se 0 
 
 
       KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v III. stupni  
       naléhavosti  v Roháčově ulici za podmínky přiznání  
       příspěvku na péči 
            proti 0                            zdržel se 0 
 
 

-  

Hlasování:                    pro 6 
 
- 

Hlasování:                    pro 6  
 
- 

 
Hlasování:                    pro 6 
 
 
- 

 
                   6 

 
 
- 

 
Hlasování:                    pro 6 
 
 

        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni  
        naléhavosti  v Roháčově ulici       
            proti 0                            zdržel se 0 
 
        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni  
        naléhavosti  v Roháčově ulici       
            proti 0                            zdržel se 0 
 
        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni  
        naléhavosti  v Roháčově ulici       
            proti 0                            zdržel se 0   
 
 
        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v III. stupni  
        naléhavosti  v Krásově ulici       
            proti 0                            zdržel se 0 
 
 
       KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni  
       naléhavosti  v Roháčově ulici       
            proti 0                            zdržel se 0 
 
 

-   
 

Hlasování:                    pro 6 
 
-  

   
 

Hlasování:                    pro 6  
 

        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni  
        naléhavosti  v Roháčově ulici       
 
            proti 0                            zdržel se 0 
 
        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni  
        naléhavosti  v Roháčově ulici za podmínky, že NS  
        bude pouze na        
            proti 0                            zdržel se 0 
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- 

Hlasování:                    pro 6 
 
 
- 

 
Hlasování:                    pro 6 
 
 
- 

 
Hlasování:                    pro 6 
 

        KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS  
 
            proti 0                            zdržel se 0   
 
 
        KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS 
 
            proti 0                            zdržel se 0 
 
        
         KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS 
 
             proti 0                            zdržel se 0 

-  
 
 

Hlasování:                    pro 6 
 
 
 

        KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS  
             
 
            proti 0                            zdržel se 0   
 
         
 
 

3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče Areíon 

-  
 

 
-  

 
 

        KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON 
            
        KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON 
          

 -         KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON           
 

-   

 
-  

 

        KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON 
            
        KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON 
          

 -         KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON           
 

- 
 

 
-  

 
 

        KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON 
            
        KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON 
          

 -  
 

        KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON           
 

-   

 
- 

 
 

        KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON 
            
        KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON 
          



  5/5 

 - 
 

        KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON           
 

-  
 

 
- 

 

        KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON 
            
        KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON 
          

 -  
 

         
        KSPZ doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON           
 

KSPZ projednala patnáct žádostí o poskytnutí tísňové péče AREÍON a všechny výpůjčky zařízení 
systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila. 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 

4. Dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví – hodnocení žádostí 

V úvodu projednání bodu informoval pan místostarosta Ondřej Rut přítomné členy komise o 
aktuálně očekávané výši finančních prostředků na Dotační program pro sociální oblast a 
zdravotnictví plánovaný ke schválení v rámci rozpočtu na rok 2019.  

Následně členové komise projednali žádosti o dotaci z Dotačního fondu městské části Praha 3 
v Dotačním programu pro sociální oblast a zdravotnictví a u každé žádosti v souladu s čl. X Zásad 
poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 schválených usnesením č. 426 
Zastupitelstva městské části ze dne 18. 9. 2018 provedli závěrečné odborné zhodnocení, které je 
uvedeno v seznamu jako příloha zápisu určená členům Výboru pro dotační politiku a nepodléhající 
zveřejnění umožňující dálkový přístup. 

V závěru projednání bodu schválili členové komise toto usnesení: 

„Komise pro sociální politiku RMČ projednala všechny žádosti a souhlasí s počtem bodů 
dle jednotlivých kritérií, celkovým počtem bodů a uvedeným slovním odůvodněním tak, jak je 
uvedeno v seznamu, který bude neveřejnou součástí zápisu a bude postoupen Výboru pro dotační 
politiku.“ 

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 

 

Příští jednání komise se uskuteční dne 18. 2. 2019 od 16:00 hod. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: 
 

Nikol Marhounová 
předsedkyně komise 

 




