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

Datum jednání: 
 
11. 5. 2020 

Místo jednání: Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U 
Zásobní zahrady 8, Praha 3 

Začátek jednání: 16:35 hod. 

Konec jednání: 19:30 hod. 

Jednání řídila: Nikol Marhounová, předsedkyně  
  

Počet přítomných členů: 9, komise usnášeníschopná 

Přítomni dle prezenční listiny: Nikol Marhounová, předsedkyně  

Martina Chmelová, místopředsedkyně, příchod 
v 16:45 hod. 

Lucie Bogdanová, členka,  

Margita Brychtová, členka  

Ivo Denemark, člen 

Lenka Klopcová, členka 

Marcela Novotná, členka 

Lýdie Říhová, členka, odchod v 18:45 hod 

Simona Techlová, členka 

 

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

  

Hosté: Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3 

Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, 
odbor sociálních věcí 

Iva Pokorná, odbor sociálních věcí 

 

Počet stran: 

Tajemník komise (zapisovatel): 

Ověřovatel zápisu: 

4 

Vladimír Beran, vedoucí odboru sociálních věcí 

Simona Techlová, členka komise 

 
 
Komise pro sociální politiku rady městské části schvaluje zápis z jednání Komise pro sociální 
politiku RMČ č. 2 ze dne  24. 2. 2020. 

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0 
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Komise následně změnila průběh projednání bodů programu a předřadila bod 6. bodu 4.  

Hlasování:     pro: 9         proti: 0         zdržel se: 0 

 
 

6. Politika městské části Praha 3 v oblasti národnostních menšin a zapojení jednotlivých 

            subjektů 

V úvodu projednání bodu informoval člen komise pan Ivo Denemark přítomné o možnosti zřízení 

pozice terénního pracovníka pro menšiny na městské části Praha 3, o jeho přínosech a možnostech 

spolufinancování z dotačního titulu Vlády ČR. Terénní pracovník by se mohl věnovat například 

problematice základní školy Cimburkova, sociálnímu bydlení, spolupráci se spolky. Také informoval, 

že obdobnou pozici mají zřízeny městské části Praha 7 a 14. Následně proběhla diskuse, kde se 

řešily parametry takto ustanovené pozice i celkový koncepční přístup městské části k národnostním 

menšinám, zejména pak romské menšině. Projednání bodu i diskuse se účastnila i paní Iva Pokorná, 

referentka odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3, která má problematiku národnostních menšin v 

gesci. Členové komise konstatovali, že se budou problematikou dále zabývat. Také byla projednána 

možnost zřízení pracovní skupiny, která by se problematikou národnostních menšin na Praze 3 

mohla koncepčně zabývat. V závěru projednání bodu přijala komise toto usnesení: 

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí návrh na zřízení pozice terénního pracovníka pro 

menšiny a navrhuje tento návrh dále rozpracovat v souvislostech koncepčního postupu městské části 

v oblasti národnostních menšin.“ 

Hlasování:     pro: 8         proti: 0         zdržel se: 1 
 

 

4.        Dotační řízení městské části Praha 3 pro rok 2021 v sociální oblasti 

Pan místostarosta Ondřej Rut a vedoucí odboru sociálních věcí Vladimír Beran představili přítomným 

členům komise rozpracovaný návrh postupu zřízení nového dotačního programu v rámci dotačního 

řízení Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb. Následně byla popsána ideová 

východiska zřízení programu a jeho kontext v podpoře sociálních a návazných služeb na městské 

části. Zároveň by zůstal zachován stávající program pro oblast sociální a zdravotní. Alokace 

prostředků by byla na základě přepočtu podpořených služeb 70% alokace do nového programu a 

30% zachování do stávajícího programu. Zároveň byla členům komise představena síť služeb  a 

parametry výpočtu podpory organizací, který se skládá z násobku kapacity služby v síti, cenové 

hladiny, koeficientu působnosti (lokální 1 nebo celopražská bez lokální alternativy 0,3 nebo 

celopražská 0,07) a koeficientu dlouhodobého podílu financování služby ze strany městské části 

(základní úrovně 0,1 u sociálních služeb a 0,2 u návazných služeb, sníženy u služeb se 

započítávanými úhradami a u služeb s historicky nižší mírou podpory, resp. požadavku na dotaci), 

včetně důvodů změny jeho úpravy u konkrétních služeb. Členům komise byl představen i 

modelovaný dopad na jednotlivé služby při předpokládané alokaci na příští rok.  Následně proběhla 

diskuse. Dále se projednala adekvátnost kritéria Společenská odpovědnost projektu v rámci 

dotačního programu pro oblast sociální a zdravotní – komise se shodla, že by toto kritérium jako 

nadbytečné v kontextu oblasti navrhovala vypustit. Komise také projednala způsob vyúčtování, a to 

ve formě výčetky namísto odevzdávání kopií účetních dokladů. Komise k projednávanému bodu 

přijala tato tři usnesení: 

„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje příslušným orgánům městské části Praha 3 schválit 

nový dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb a související síť 

sociálních a návazných služeb, jak byly předloženy členům komise.“ 

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 1  
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„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje rovněž v dotačním programu pro oblast sociální a 
zdravotní vypustit kritérium Společenská odpovědnost projektu a body za zrušené kritérium navýšit o 
1 bod v ostatních kritériích.“ 

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0  

 

„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje pro oba programy v sociální oblasti v rámci 

vykazování a vyúčtování odevzdání výčetky účetních dokladů namísto odevzdávání jejich 

elektronických nebo fyzických kopií, a to za předpokladu posílení kontroly projektů a služeb na 

místě.“    

Hlasování: pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0  

    

5.  Informace o pronajímání bytů v Domě s pečovatelskou službou studentům vysokých  

            škol a pokračování projektu   

V úvodu shrnul pan místostarosta Ondřej Rut projekt a jeho dosavadní fungování. Současně 

zdůraznil, že je nutné rozhodnout, jak v projektu dále pokračovat. Členové komise obdrželi shrnutí 

dosavadní činnosti dobrovolníků jako podklad k jednání. K věci proběhla diskuse, kde se řešil projekt 

ve vztahu k počtu bytů v DPS, profesionalizace dobrovolníků a jejich činnosti, podmínky výkonu 

dobrovolnické činnosti a její rozsah, velikost bytů a jejich nákladnost. Zároveň bylo doporučeno, aby 

do výběrové komise byla přizvána paní ředitelka Pečovatelské služby Praha 3. V závěru jednání 

komise přijala toto usnesení: 

„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje pokračování projektu v následujícím období za 

stejných podmínek jako dosud, včetně časového rozsahu činnosti, kam mohou být zahrnuty i činnosti 

související s osobním a odborným rozvojem dobrovolníka (školení, samostudium, supervize).“ 

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 1  

 

 

Příští jednání komise se uskuteční dne 22. 6. 2020 v 16.30 hod.  

 

 

 

Zapsal: Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil: Simona Techlová, ověřovatelka  

Schválil: Nikol Marhounová, předsedkyně komise  

 

 


