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Zápis č. 3 z jednání Komise pro sociální politiku rady městské 
části 

Datum jednání: 
 
7. 3. 2019 

Místo jednání: Havlíčkovo nám. 9, místnost č. 218  

Začátek jednání: 16.40 hod. 

Konec jednání: 18.00 hod. 

Jednání řídila: Margita Brychtová, členka 
  

Počet přítomných členů: 5, komise usnášeníschopná 

Přítomni dle prezenční listiny: Margita Brychtová, členka 

Ivo Denemark, člen 

Lenka Klopcová, členka 

Lýdie Říhová, členka 

Lucie Vítkovská, členka 
 
 

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

Omluveni: Nikol Marhounová, předsedkyně 

Martina Chmelová, místopředsedkyně 

Miloslav Sejkora, člen 

Simona Techlová, členka 

 

 

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. 2 ze dne 18. 2. 2019. 

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 

 



  2/3 

Schválený program jednání: 

1. Dotační řízení MČ Praha 3 na rok 2019 a podněty pro dotační řízení v sociální oblasti na rok 
2020 
2. Akční plán pro rok 2019 Aktualizovaného Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných 
služeb na území MČ Praha 3 na období 2015 – 2019 
3. Výstupy z prezentace Domu sociálních služeb Praha 3 
4. Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území MČ Praha 3 v roce 2018 
5. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou 
6. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON 
7. Různé 

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 

 
Za zapisovatele byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele členka komise 
Margita Brychtová. 

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 

 

Jednání: 

1. Dotační řízení MČ Praha 3 na rok 2019 a podněty pro dotační řízení v sociální oblasti na 
rok 2020 

V úvodu projednání bodu informoval místostarosta Ondřej Rut přítomné členy komise, že se 
uvažuje o přípravě nových pravidel dotačního řízení městské části. Zároveň uvedl, že dle 
dosavadních výstupů by každá oblast mohla aplikovat pravidla v souladu s jejím zaměřením. V této 
souvislosti připomněl dosavadní úvahy i projednané návrhy, které by zohlednily rozdělení 
dotačního řízení do dvou částí – 1) na služby dotované na základě zapojení do lokální sítě 
sociálních a návazných služeb městské části a 2) na ostatní služby s významným dopadem na 
městskou část, projekty v preventivní oblasti a na oblast zdravotnictví, což jsou zejména služby 
hospicové péče. Následně proběhla diskuse, kde se řešil především vztah obou programů a 
zapojení jednotlivých žadatelů, stanovení kapacit služeb ve vztahu k objemu alokovaných 
prostředků, míra možnosti subjektivního hodnocení žádostí a zohlednění nájmu pro celkovou výši 
podpory. Následně proběhla diskuse ohledně kontroly podpořených projektů a jejich kvality. V této 
souvislosti byla diskutována i možnost návštěvy jednotlivých podpořených organizací členy komise 
jako prostředek neformální kontroly. V závěru projednání doporučili členové komise, aby byl dále 
rozpracován výše představený návrh a předložen na další jednání komise.  

    

2. Akční plán pro rok 2019 Aktualizovaného Komunitního plánu rozvoje sociálních a 
návazných služeb na území MČ Praha 3 na období 2015 – 2019 

Vedoucí odboru sociálních věcí Vladimír Beran představil přítomným členům komise Akční plán 
pro rok 2019 včetně způsobu jeho vzniku a vazby na Aktualizovaný Komunitní plán rozvoje 
sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období 2015 - 2019. Následně byl dán 
členům komise prostor pro dotazy. V závěru projednání bodu přijala komise toto usnesení: 

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí Plnění Akčního plánu pro rok 2018 
Aktualizovaného Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské 
části Praha 3 na období 2015 - 2019, souhlasí se zněním Akčního plánu pro rok 2019 
Aktualizovaného Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 
na období 2015 – 2019 a oba materiály doporučuje v tomto znění k projednání příslušnými orgány 
městské části Praha 3.“    

Hlasování: pro 5 proti 0 zdržel se 0 

3. Výstupy z prezentace Domu sociálních služeb Praha 3 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala v návaznosti na prezentaci z posledního jednání 
komise otázku dalšího vývoje návrhu zařízení Domu sociálních služeb Praha 3. Členové komise se 
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shodli, že je potřeba posuzovat vznik zařízení v kontextu rozvoje dalších služeb sociální péče, a to 
zejména Pečovatelské služby Praha 3. Dle místostarosty Ondřeje Ruta by mělo rozhodnutí o 
dalším postupu padnout ideálně v průběhu 1. pololetí roku 2019. Členka komise Margita Brychtová 
uvedla, že je důležité udržet osoby co nejdéle v přirozeném domácím prostředí. Dále byla 
projednána důležitost a relevance vstupních dat (Ivo Denemark) i ekonomika provozu různých typů 
služeb, která může mít dopad na celkové náklady na sociální oblast (Lucie Vítkovská). 
Místostarosta Rut uvedl, že uvažuje o vytvoření pracovní skupiny k problematice Domu sociálních 
služeb Praha 3 s přesahem do celkového konceptu fungování sociální péče na Praze 3. Zároveň 
uvedl, že je potřeba postup koordinovat s hlavním městem Prahou. V závěru jednání se členové 
komise shodli, že doporučují ustanovit speciální pracovní skupinu pro toto téma, která by se 
zabývala návrhem dalšího postupu.    

4. Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území MČ Praha 3 v roce 2018 

Členům komise byla představena Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území MČ Praha 
3 v roce 2018. Zpráva byla všem členům komise s předstihem zaslána a mohli se s ní seznámit. 
Jednání k tomuto bodu se zúčastnila rovněž vedoucí oddělení sociální práce odboru sociálních 
věcí,  které institut ombudsmana z organizačního hlediska zastřešuje, Zdeňka Hošková. Následně 
proběhla diskuse týkající se především hlavních problémů, se kterými se senioři na Praze 3 na 
ombudsmana obracejí, a způsobů informování o jeho činnosti. V závěru projednání přijala komise 
toto usnesení: 

„„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí Zprávu o činnosti ombudsmana pro seniory na 
území MČ Praha 3 v roce 2018 a doporučuje ji Radě městské části k projednání.“ 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

5. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou 

-  

Hlasování:                    pro 5 
 

 

        KSPZ znovu projednala žádost a doporučila poskytnutí  
        bytu v DPS v I. stupni naléhavosti  v Roháčově ulici 

            proti 0                            zdržel se 0        
             
  

6. Žádosti o poskytnutí tísňové péče Areíon 

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

KSPZ projednala jednu žádost o poskytnutí tísňové péče AREÍON a výpůjčku zařízení systému 
sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila. 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

7. Různé 

V rámci tohoto bodu byla diskutována otázka bezbariérovosti, a to v oblasti škol zřizovaných 
městskou částí, bezbariérových bankomatů na území Prahy 3 a zvonkové signalizace pro přivolání 
obsluhy v rámci budovy ÚMČ Seifertova 51.  

    

Příští jednání komise se uskuteční dne 8. 4. 2019 od 16:30 hod. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: 
 

Margita Brychtová 
členka komise 

 




