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

Datum jednání: 24. 2. 2020

Místo jednání: Lipanská 7, místnost č. 301

Začátek jednání: 16:30 hod.

Konec jednání: 19:00 hod.

Jednání řídila: Nikol Marhounová, předsedkyně

Počet přítomných členů: 6, komise usnášeníschopná 

Přítomni dle prezenční listiny: Nikol Marhounová, předsedkyně  

Lucie Bogdanová, členka, nepřítomnost 16:45 až 
17:00 hod., odchod v 18:45 hod. 

Margita Brychtová, členka  

Ivo Denemark, člen, příchod v 16:45 hod. 

Lenka Klopcová, členka 

Simona Techlová, členka 

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

Omluveni: Martina Chmelová, místopředsedkyně 

Lýdie Říhová, členka 

Miloslav Sejkora, člen 

Hosté: Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3, příchod 
v 16:45 hod. 

Jiří Hlavička, odbor sociálních věcí 

Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, 
odbor sociálních věcí 

Počet stran: 

Tajemník komise (zapisovatel): 

Ověřovatel zápisu: 

5 

Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí 

Lenka Klopcová, členka komise 



  2/5 
 

Komise pro sociální politiku rady městské části schvaluje zápis z jednání Komise pro sociální 
politiku RMČ č. 1 ze dne 13. 1. 2020. 

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

 

Program jednání: 

1. Schválení programu 
2.  Představení projektu Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb na městské části 

Praha 3 
3.  Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/ 
4. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON /neveřejné jednání/ 
5.   Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území MČ Praha 3 v roce 2019 
6. Akční plán pro rok 2020 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na 

městské části Praha 3 na období 2020-2024 
7. Spolupráce s hlavním městem Prahou na využití bytů ve správě městské části Praha 3 pro 

potřeby malých pobytových služeb 
8. Požadavky na provozovatele jídelny v Domě s pečovatelskou službou v ulici Roháčova 
9. Aktuální situace v přípravě projektu rekonstrukce budovy Ošetřovatelského domova Praha 3 

v ulici Pod Lipami  
10.  Zajištění lékařské péče v poliklinikách městské části Praha 3 – podmínky nájmu a lékařské 

specializace 
11.  Ostatní 
    

Body programu: 

1. Schválení programu 

Komise pro sociální politiku schválila program jednání. 

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

Za zapisovatele byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele Lenka Klopcová, 
členka komise. 

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

2. Představení projektu Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb na městské části 
Praha 3 

Jiří Hlavička, referent odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3, informoval přítomné členy komise o 
realizaci projektu Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb na městské části Praha 3, který 
městská část Praha 3 realizuje od listopadu roku 2019 v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
Projekt se zaměřuje na osoby ohrožené sociálním vyloučením (zejména seniory a osoby se 
zdravotním znevýhodněním) a na osoby pečující. Cílem projektu je posílení terénní sociální práce s 
těmito cílovými skupinami a zpracování analýzy ve vztahu k dalšímu rozvoji služeb v oblasti sociální 
péče na Praze 3. Následně proběhla krátká diskuse, kde se řešil způsob oslovení klientů a forma 
spolupráce pracovníků zapojených do projektu se stávajícími strukturami odboru sociálních věcí 
ÚMČ Praha 3 a příspěvkovými organizacemi městské části v sociální oblasti. V závěru projednání 
bodu schválila komise toto usnesení: 

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí informace o projektu Rozvoj terénní sociální práce 
a sociálních služeb na městské části Praha 3.“ 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0 
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Komise následně změnila průběh projednání bodů programu a předřadila bod 6. bodu 3.  

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

6. Akční plán pro rok 2020 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na   
městské části Praha 3 na období 2020-2024 

Vedoucí odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 Vladimír Beran představil přítomným dva dokumenty 
Akční plán pro rok 2020 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části 
Praha 3 na období 2020–2024 a Plnění Akčního plánu pro rok 2019 Aktualizovaného Komunitního 
plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 3 na období 2015-2019, 
shrnul jejich obsah a způsob zpracování ve strukturách pracovních skupin a Řídící skupiny 
komunitního plánování sociálních a návazných služeb. Následně bylo položeno a zodpovězeno 
několik dotazů týkajících se dokumentů. Na závěr projednání schválila komise toto usnesení:  

„Komise pro sociální politiku RMČ schvaluje znění Akčního plánu pro rok 2020 Komunitního plánu 
rozvoje sociálních a návazných služeb na městské části Praha 3 na období 2020–2024 a Plnění 
Akčního plánu pro rok 2019 Aktualizovaného Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných 
služeb na území městské části Praha 3 na období 2015-2019 a doporučuje jejich další projednání 
v Radě městské části a v Zastupitelstvu městské části.“  

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

3. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou 

-
P3,  
Hlasování:             pro: 6  
 
-  
P3,  
Hlasování:          pro: 6   
 
-
P3,  
Hlasování:          pro: 6 
 
-  
P3,  
Hlasování:          pro: 6  
 

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

        KSP doporučila odložit projednání výměny bytu  
        v Krásově ulici za byt v Roháčově ulici 
            proti: 0                            zdržel se: 0      
 
 

V rámci projednání bodu přijala komise toto usnesení: 

„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje Radě městské části prověřit situaci v Baru 
Chocobamba, Krásova 6 ve vztahu k fungování Domu s pečovatelskou službou Praha 3 v ulici 
Krásova.“  

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

 

4.   Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON 

-  
P3,  
 
-  
P3,  

        KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON                
 
        KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému soc.  
        služby tísňové péče AREÍON                
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-
P3,  
 
-
P3,  
 

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

Komise pro sociální politiku RMČ projednala čtyři žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON a  
všechny výpůjčky zařízení systému sociální služby tísňové péče AREÍON doporučila. 

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

 
5.     Zpráva o činnosti ombudsmana pro seniory na území MČ Praha 3 v roce 2019 

Vedoucí oddělení sociální práce odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 a garantka pozice ombudsman 
pro seniory představila v krátkosti přítomným členům komise Zprávu o činnosti ombudsmana pro 
seniory na území MČ Praha 3 v roce 2019. Proběhla krátká diskuse, kde se projednala nejčastěji 
řešená témata se seniory a otázka prostorové náročnosti poskytování služby na třech místech. Na 
závěr bodu přijala komise toto usnesení:  

„Komise pro sociální politiku RMČ schvaluje znění Zprávy o činnosti ombudsmana pro seniory na 
území městské části Praha 3 v roce 2019 a doporučuje její projednání v dalších orgánech městské 
části Praha 3.“  

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

 

7.     Spolupráce s hlavním městem Prahou na využití bytů ve správě městské části Praha 3  
        pro potřeby malých pobytových služeb 

Místostarosta Ondřej Rut informoval přítomné o aktuálním vývoji spolupráce mezi městskou částí 
Praha 3 a hlavním městem Prahou na modernizaci péče o děti se zdravotním znevýhodněním, kde 
městská část pronajala za tímto účelem příspěvkové organizaci hlavního města Prahy DC Paprsek 
byt v Jeseniově ulici. Dále informoval o uvažovaném pronájmu dalšího bytu v Ostromečské ulici, 
který by měl být využit obdobným způsobem. Komise přijala k tomu bodu následující usnesení:  

 „Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí pokračování spolupráce městské části Praha 3 
s hlavním městem Prahou spočívající ve využití bytů ve správě městské části pro péči o děti se 
zdravotním znevýhodněním.“  

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

 

8.     Požadavky na provozovatele jídelny v Domě s pečovatelskou službou v ulici Roháčova 

Místostarosta Ondřej Rut informoval přítomné o vyhlášeném výběrovém řízení na pronájem prostor 
jídelny a kavárny v prostorách Domu s pečovatelskou službou Praha 3 v ulici Roháčova. Zároveň 
upozornil, že v případě tohoto řízení nebude příslušná komise vybírat pouze v závislosti na ceně, ale 
rovněž v návaznosti na umístění zařízení v Domě s pečovatelskou službou, což souvisí s využíváním 
klienty Pečovatelské služby Praha 3, resp. samostatné Pečovatelské služby Praha 3 jako dodavatele 
obědů, případně celodenní stravy. V této souvislosti by bylo vhodné, aby k uvedené věci poskytla 
stanovisko i Komise pro sociální politiku RMČ. Proběhla krátká diskuse, na jejímž konci bylo 
schváleno následující usnesení:  

„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje posuzovat nabídky v rámci výběrového řízení na 
jídelnu a kavárnu v Roháčově 24-26, Praha 3 dle vhodnosti provozu Domu s pečovatelkou službou 
Praha 3 a Pečovatelské služby Praha 3, který bude schopen dodávat stravu v kvalitě pro osoby se 
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zdravotním znevýhodněním (zohlednit dietní stravování, včetně zhodnocení zkušeností 
dietologických a hygienických) a za cenu v maximální výši stanovenou vyhláškou č. 505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.“ 

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

 

9.     Aktuální situace v přípravě projektu rekonstrukce budovy Ošetřovatelského domova 
        Praha 3 v ulici Pod Lipami  

Místostarosta Ondřej Rut informoval přítomné, že návrh úpravy objektu zařízení Ošetřovatelského 
domova Praha 3 v ulici Pod Lipami pod názvem Dům sociálních služeb Pod Lipami prošel 
posouzením expertní skupiny hlavního města Prahy a byl doporučen k podpoře při realizaci. Zároveň 
informoval, že k přestavbě by měla proběhnout architektonická soutěž dle České komory architektů a 
zároveň zdůraznil nutnost předchozí participace s místními obyvateli. Za tímto účelem by chtěl, aby 
Rada městské části ustanovila pracovní skupinu, která by se dalším postupem (participace, podoba 
architektonické soutěže) zabývala. Následně se odehrála diskuse, kde se projednávala vhodnost 
prostor pro realizaci záměru, kapacita zařízení a alternativní umístění objektu (ulice K Lučinám). Na 
závěr přijala komise toto usnesení: 

 „Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí kladné stanovisko expertní skupiny k projektu 
Dům sociálních služeb Pod Lipami, bere na vědomí další kroky při realizaci projektu a doporučuje 
RMČ vytvořit pracovní skupinu, která se bude dalším postupem v realizaci projektu zabývat.“ 

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1  

 

10.   Zajištění lékařské péče v poliklinikách městské části Praha 3 – podmínky nájmu a  
        lékařské specializace 

Místostarosta Ondřej Rut informoval přítomné o situaci s nájemními smlouvami na nebytové prostory 
pro lékařské ordinace v objektu Olšanská 7 a souvisejících činnostech příslušných orgánů městské 
části. Zároveň požádal komisi, zda by se mohla vyjádřit, jakým způsobem by měla městská část dále 
v pronajímání prostor lékařům postupovat a na jaké lékařské specializace se zaměřit. Po proběhlé 
diskusi přijala komise toto usnesení: 

„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje při jednání o uzavírání nových smluv na nebytové 
prostory zohlednit nedostupnost pediatrické péče na městské části Praha 3.“   

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

 

Příští jednání komise se uskuteční dne 6. 4. 2020 v 16.30 hod.  

 

Zapsal: Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil: Lenka Klopcová, ověřovatelka  

Schválil: Nikol Marhounová, předsedkyně komise  

 

 




