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Zápis č. 2 z jednání Komise pro sociální politiku rady městské 
části 

Datum jednání: 
 
18. 2. 2019 

Místo jednání: Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218 a sál 
Zastupitelstva městské části, místnost č. 126 

Začátek jednání: 16.00 hod. 

Konec jednání: 19.20 hod. 

Jednání řídila: Nikol Marhounová, předsedkyně 
  

Počet přítomných členů: 7, komise usnášeníschopná 

Přítomni dle prezenční listiny: Nikol Marhounová, předsedkyně 

Martina Chmelová, místopředsedkyně 

Margita Brychtová, členka 

Ivo Denemark, člen 

Lýdie Říhová, členka 

Simona Techlová, členka 

Lucie Vítkovská, členka 
 
 

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

Omluveni: Lenka Klopcová, členka 

Miloslav Sejkora, člen 

 

 

Hosté: Ondřej Rut, místostarosta 

Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí 

 

Počet stran: 

Zapsal: 

3 

Vladimír Beran, tajemník komise 

 

Komise pro sociální politiku rady městské části schvaluje zápis z  jednání Komise pro sociální 
politiku RMČ č. 1 ze dne 28. 1. 2019. 

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 1 
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Členka komise Martina Chmelová požádala o doplnění zápisu č. 1 ze dne 28. 1. 2019 o sdělení o 
jejím střetu zájmu při projednávání žádosti o dotaci pro organizaci Alfa Human Service, jak bylo 
uvedeno v průběhu jednání dne 28. 1. 2019.  

Schválený program jednání: 

1. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou  

2. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON 

3. Různé 

4. Prezentace příprav Domu sociálních služeb Praha 3 

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 

 
Za zapisovatele byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele předsedkyně 
komise Nikol Marhounová.  

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 

Jednání: 

1. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou 

-  
 

Hlasování:                    pro 7 
 
- 

Hlasování:                    pro 7  
 
-  

 

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 paní        
            proti 0                            zdržel se 0 

        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS v I. stupni  
        naléhavosti  v Roháčově ulici   
         
            proti 0                            zdržel se 1   

        KSPZ doporučila poskytnutí bytu v DPS  v I. stupni  
        naléhavosti  v Roháčově  
 
            proti 0                            zdržel se 1   

Členové komise konstatovali, že se v průběhu některého z příštích jednání budou zabývat pravidly 
pro přidělování bytů v DPS. 

 

2. 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 projednala dvě žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON a obě výpůjčky zařízení systému 
sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila. 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

 



  3/3 

3. Různé 

V rámci tohoto bodu požádala předsedkyně komise přítomné členy, aby navrhli témata, kterými by 

se měla komise v rámci svého fungování zabývat, a to především s ohledem na činnost v roce 

2019. Komise se shodla, že v rámci příštího jednání projedná Akční plán pro rok 2019 

Aktualizovaného Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 

na období 2015 - 2019 a v návaznosti na nadcházející prezentaci rovněž další postup v projektu 

Dům sociálních služeb Praha 3. Dále členové komise navrhli tato témata, kterými by se komise 

měla v roce 2019 zabývat: 

- Dotační řízení městské části Praha 3 v kontextu sociální oblasti 

- Pravidla přidělování bytů v DPS 

- Úprava pravidel bytové politiky 

- Integrace pravidel bytové a sociální politiky 

- Koncepce sociální péče 

- Bezbariérovost veřejného prostoru a objektů na území městské části Praha 3 

Členové komise se dále shodli, že by rádi v rámci jednání navštívili prostory zařízení 

příspěvkových organizací městské části Praha 3 v sociální oblasti a významných organizací 

(poskytovatelů sociálních a návazných služeb) působících na území Prahy 3 a seznámili se s jejich 

činností.  

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 

 

4. Prezentace příprav Domu sociálních služeb Praha  

Členové komise se následně zúčastnili prezentace záměru výstavby Domu sociálních služeb 
Praha 3 v ulici K Lučinám organizované místostarostou pro sociální oblast Mgr. Ondřejem Rutem 
v sále Zastupitelstva městské části, jejímž cílem bylo poskytnout ucelený přehled o dosavadním 
postupu a krocích k přípravě tohoto záměru městské části. Prezentace se s krátkým vstupem 
zúčastnili v první části Ing. Jan Šnajdr, ředitel, infrastrukturního poradenství, Česká spořitelna, a. s. 
a Mgr. Martin Žárský, odborník na problematiku sociálních služeb a předseda komise pro sociální 
politiku a zdravotnictví RMČ v letech 2014 – 2018, v druhé části  Ing. arch. Daniel Pexa z 
architektonické kanceláře FADW. Následně proběhla v obou částech obsáhlá diskuse zaměřená 
na provoz zařízení, jeho potřebnost a soulad s aktuálními trendy sociální péče, architektonickou 
podobu, efektivnost a funkčnost.  

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0 

 

Příští jednání komise se uskuteční dne 7. 3. 2019 od 16:30 hod. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: 
 

Nikol Marhounová 
předsedkyně komise 

 




