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Zápis č. 5 z jednání Komise pro sociální politiku rady městské 
části 

Datum jednání: 
 
20. 5. 2019 

Místo jednání: Lipanská 7, místnost č. 301  

Začátek jednání: 16.35 hod. 

Konec jednání: 18.50 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, odchod v 18:45 hod. 

Ivo Denemark, člen, příchod v 16:40 hod. 

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 

Martin Arden, zastupitel hl. m. Prahy, odchod 
v 17:25 hod. 

Juraj Hostak, zástupce Ernst & Young, s.r.o., 
odchod v 17:15 hod. 

Josef Severa, zástupce Ernst & Young, s.r.o., 
odchod v 17:15 hod. 

Jakub Zufaly, zástupce Ernst & Young, s.r.o., 
odchod v 17:15 hod. 

Jonáš Merta, vedoucí odboru organizačního, 
odchod v 17:15 hod.  

Zdeňka Hošková, odbor sociálních věcí 
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Počet stran: 

Zapsal: 

5 

Vladimír Beran, tajemník komise 

 
Komise projednala a schválila účast pana Martina Ardena, zastupitele hlavního města Prahy. 

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 

 
Komise pro sociální politiku rady městské části schvaluje zápis z jednání Komise pro sociální 
politiku RMČ č. 4 ze dne 8. 4. 2019. 

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 

 

Schválený program jednání: 

1. Prezentace projektu Rodinný asistent – služba asistenční linky  
2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou 
3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON 
4. Požadavky ke změně územního plánu Z 2600/00 Nákladové nádraží Žižkov  
5. Dotační řízení v sociální oblasti na rok 2020 
6. Problematika bezbariérovosti budov na území městské části Praha 3 
7. Dotace na výkon sociální práce na obcích 
8. Nová pravidla bytové politiky 
Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 

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

Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 

 
Jednání: 

1. Prezentace projektu Rodinný asistent – služba asistenční linky  

V úvodu projednání bodu informoval vedoucí odboru sociálních věcí přítomné členy komise o 
důvodech zařazení bodu k projednání, vývoji projektu v obecné rovině a o aktuálním kontextu 
služeb asistivních technologií využívaných v městské části a v hlavním městě Praze. Následně 
zástupci společnosti Ernst & Young, s.r.o. Josef Severa, Juraj Hostak a Jakub Zufalý představili 
projekt Rodinný asistent – služba asistenční linky, jeho dosavadní výstupy, popis fungování služby, 
způsob propagace a oslovení cílové skupiny. Zároveň seznámili přítomné s technickým zajištěním 
služby a důvody volby tohoto systému. Následně proběhla diskuse, kde se řešili možnosti rozvoje 
služby, podoba a činnost dohledového centra, náklady na využití služby a alternativy technického 
řešení služby. Zároveň padla nabídka na možnost návštěvy dohledového centra a ukázky činnosti 
hodinek v praxi. Projednávala se i možnost absorpce zkušeností z jiných městských částí. 
V závěru bodu přijala komise toto usnesení:  

„Komise pro sociální politiku a zdravotnictví RMČ byla seznámena s projektem Rodinný asistent – 
služba asistenční linky.“ 

Hlasování: pro 7         proti 0  zdržel se 0 

Následně si vzal slovo host Martin Arden, zastupitel hlavního města Prahy, který informoval 
přítomné, že jako zástupce hlavního města Prahy a člen Výboru pro sociální politiku ZHMP sbírá 
podněty v rámci městských částí ohledně témat, která by měl tento výbor projednat, a poprosil 
členy komise, aby si do příštího jednání, které navštíví, případné podněty ze sociální oblasti 
připravili.   
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2. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou 

-  
 

Hlasování:              pro: 7  
 
-  

Hlasování:          pro: 7  
 
-  

 
Hlasování:          pro: 7  
 
-   

Hlasování:         pro: 7  
 
-  

 
Hlasování:        pro: 7 
 
- 

Hlasování:        pro: 7 
 
-  

 
Hlasování:        pro: 6 
 
-  

 
Hlasování:        pro: 7 
 
-  

Hlasování:         pro: 7  
 

        KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí  
        bytu v DPS v I. stupni naléhavosti. 
           proti: 0                            zdržel se: 0 
 
        KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí  
        bytu v DPS v I. stupni naléhavosti. 
            proti: 0                            zdržel se: 0 

        KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí  
        bytu v DPS v I. stupni naléhavosti. 
            proti: 0                            zdržel se: 0 
        
        KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí  
        bytu v DPS v I. stupni naléhavosti.  
       
            proti: 0                           zdržel se: 0       
 
        KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí  
        bytu v DPS v I. stupni naléhavosti  
            proti: 0                           zdržel se: 0 
 
        KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí  
        bytu v DPS v I. stupni naléhavosti  
            proti: 0                           zdržel se: 0 
 
        KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS 
 
            proti: 0                           zdržel se: 1 
 
        KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS 
 
            proti: 0                           zdržel se: 0 
 
        KSPZ nedoporučila poskytnutí bytu v DPS 
 
 
            proti: 0                           zdržel se: 0 

3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče Areíon 

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

- 
 

        KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON        
         

- 
 

        KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON        
         

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

KSP projednala čtyři žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON a všechny výpůjčky zařízení 
systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila. 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
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4. Požadavky ke změně územního plánu Z 2600/00 Nákladové nádraží Žižkov 

V úvodu projednání bodu informoval místostarosta Ondřej Rut přítomné, že bude probíhat Výbor 
pro územní rozvoj ZMČ a všechny komise a výbory mají dát pro územní plán stanovisko k 
potřebám veřejné vybavenosti městské části v rámci oblasti Nákladového nádraží Žižkov, z čehož 
budou posléze zpracovány souhrnné připomínky. Přítomní se shodli, že v areálu je vzhledem k 
nárůstu počtu obyvatel a demografické struktuře nutné vyčlenit prostory pro fungování sociálních 
služeb – pobytových, ambulantních i zázemí terénních, které by zahrnovaly služby péče i 
prevence, a pro zdravotnická zařízení. Projednávala se vazba plochy na konkrétní požadavky 
služeb a vazba k dalším potřebám veřejných služeb na městské části. V závěru přijala komise toto 
stanovisko: 

„Komise pro sociální politiku doporučuje vymezení plochy veřejné vybavenosti v rámci 
Nákladového nádraží Žižkov pro pobytové, ambulantní a terénní (zázemí služby) sociální služby, a 
to včetně služeb péče a prevence, a pro zdravotnická zařízení.“ 

Hlasování: pro 7         proti 0  zdržel se 0 
 

5. Dotační řízení v sociální oblasti na rok 2020 

V úvodu bodu informoval místostarosta Ondřej Rut členy komise o dosavadním vývoji přípravy 
dotačního řízení na rok 2020. Zároveň informoval o přípravě Strategie dotační politiky městské 
části Praha 3 pro období 2019 – 2022. Dále informoval o vývoji v přípravě nového programu 
s individuální podporou, který je komplikovaný zejména v aplikaci na oblast návazných služeb. 
Zároveň upozornil, že návrh systému nekoresponduje s časovým plánem přípravy pravidel dotační 
politiky na rok 2020, který předpokládá schválení dotačního řízení na červnovém Zastupitelstvu 
městské části.  V této souvislosti se přítomní shodli, že doporučují zachování stávajících parametrů 
dotačního řízení, jak bylo projednáno pro rok 2019, a to jak ve čtyřech účelech, včetně jejich 
popisu a vymezení účelu použití dotace, tak v důvodech a cílech podpory stanoveného účelu. 
Zároveň se shodli na vhodnosti zachování procentuálního stanovení maximální výše dotace pro 
účel 1 - Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách a 2 - Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území 
městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3. Dále se shodli na zachování příloh 
ve stávající podobě, nicméně s nutností řádného technického zajištění, které by nezatěžovalo 
organizace. V souvislosti s návrhem Strategie dotační politiky městské části Praha 3 pro období 
2019 – 2022 došlo k diskusi nad kritérii pro oblast sociální a zdravotní, k čemuž komise následně 
přijala tato dvě usnesení:   

„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje, aby byla v obecných kritériích v bodě Kvalita 
zpracování rozpočtu a transparentnost zohledněna informace o vícezdrojovém financování.“ 

Hlasování: pro 7   proti 0  zdržel se 0 
 
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje, aby byla k jednotlivým účelům, které zůstanou 
zachovány v rámci programu pro oblast sociální a zdravotní jako v loňském roce, zahrnuta tato 
specifická kritéria v rozsahu 15 bodů: 

Kritéria pro účel 1 - Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách 

 Zařazení v síti sociálních služeb hlavního města Prahy na daný rok (0-5 bodů) 
 Soulad se Strategickým plánem MČ Praha 3 a Komunitním plánem rozvoje sociálních a 

návazných služeb na území MČ Praha 3 na období 2015 – 2019 (0-5 bodů) 
 Rozsah působnosti sociální služby – lokální, celopražská s alternativou, celopražská bez 

alternativy (0-5 bodů) 

Kritéria pro účel 2 - Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské 
části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3 

 Soulad se Strategickým plánem MČ Praha 3 a Komunitním plánem rozvoje sociálních a 
návazných služeb na území MČ Praha 3 na období 2015 – 2019 (0-5 bodů) 

 Potřebnost cílové skupiny, profil žadatele, historie služby a žadatele (0-5 bodů) 
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 Rozsah působnosti sociální služby – lokální, celopražská s alternativou, celopražská bez 
alternativy (0-5 bodů) 

Kritéria pro účel 3 - Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů 

 Soulad se Strategickým plánem MČ Praha 3 a Komunitním plánem rozvoje sociálních a 
návazných služeb na území MČ Praha 3 na období 2015 – 2019 (0-5 bodů) 

 Potřebnost projektu z hlediska Prahy 3, dopad projektu na území Prahy 3 a občany Prahy 3 
(0-5 bodů) 

 Profil a historie žadatele (0-5 bodů) 

Kritéria pro účel 4 - Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče 

 Potřebnost a rozsah projektu z hlediska Prahy 3, dopad projektu na území Prahy 3 a 
občany Prahy 3 (0-5 bodů) 

 Profil a historie žadatele (0-5 bodů) 
 Zdůvodnění financování prostřednictvím samosprávy na úrovni městské části (0-5 bodů)“ 

Hlasování: pro 7   proti 0  zdržel se 0 
 
 
6. Problematika bezbariérovosti budov na území městské části Praha 3 

Členové komise krátce diskutovali nad problematikou bezbariérovosti budov a zejména škol na 
městské části. Vzájemně se dohodli na dalším jednání k tomuto bodu na příštích jednáních 
komise, a to i s ohledem na přípravu a realizaci investičních akcí na městské části. 
 
     
7. Dotace na výkon sociální práce na obcích 

Místostarosta Ondřej Rut poskytl přítomným členům komise informace ohledně výše dotace na 
sociální práci na obci poskytovanou MPSV, která byla poskytnuta plošně v poloviční výši oproti 
předchozímu roku, a o opatřeních a reakci vedení hlavního města Prahy.   

 

8. Nová pravidla bytové politiky 

Místostarosta Ondřej Rut informoval přítomné o přípravě nových pravidel bytové politiky, jejichž 
součástí by měla být i pravidla pro přidělování bytů v DPS. Členové komise byli požádáni, aby si 
do příštího jednání připravili návrhy na úpravu stávajících pravidel pro přidělování bytů v DPS. 
Zároveň byla krátce diskutována výše nájemného v DPS a obsazení některých bytů.  

 

Příští jednání komise se uskuteční dne 17. 6. 2019 od 16:30 hod. 
 
 
 
 
 
Zápis ověřila: 
 

Nikol Marhounová 
předsedkyně komise 

 




