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Zápis z jednání komise pro sociální politiku RMČ č. 4 

Datum jednání: 22. 6. 2020 

Místo jednání: v budově ÚMČ Praha 3, Lipanská 7, místnost č. 301  

Začátek jednání:  16.35 h 

Konec jednání:  18.00 h 

Jednání řídil: Nikol Marhounová 

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (podle prezentační listiny): Nikol Marhounová, předsedkyně 
 Martina Chmelová, místopředsedkyně 
 Lucie Bogdanová, členka 
 Ivo Denemark, člen, příchod v 17:35 h 
 Lenka Klopcová, členka 
 Marcela Novotná, členka 
 Simona Techlová, členka 

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

Omluveni: Margita Brychtová, členka 
 Lýdie Říhová, členka 
 
Přítomní hosté: Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3, příchod v 16.40 h  
 Emilie Kalová, ředitelka Pečovatelské služby Praha 3 

Petra Gabriel Lojdová, ředitelka Ošetřovatelského 
domova Praha 3 
Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, odbor 
sociálních věcí 

Počet stran: 4 

Tajemník: Vladimír Beran 

Ověřovatel zápisu: Lenka Klopcová  
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Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/ 
4. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON /neveřejné jednání/ 
5. Průběžné vyhodnocení situace v sociální oblasti v době výskytu epidemie virové choroby covid-19 

v České republice  
6. Zřízení Fondu sociálního 
7. Různé 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Zahájení 

Jednání komise bylo zahájeno v 16.35 h její předsedkyní Nikol Marhounovou.   
Komise pro sociální politiku RMČ schválila zápis ze svého jednání dne 11. 5. 2020. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Za zapisovatele byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele Lenka Klopcová, členka 
komise. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

2. Schválení programu 

Komise pro sociální politiku RMČ schválila program jednání. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 

3. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou 

- 
 

 
 
-  

 
 
 

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí bytu  
v DPS v I. stupni naléhavosti 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

KSP nedoporučila poskytnutí bytu v DPS 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

- 
 

KSP doporučila výměnu bytu v rámci DPS Krásova 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno        
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4. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON 

-  

 
 
- 

 
 
 

KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému sociální služby 
Tísňové péče AREÍON 
 
 
KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému sociální služby 
Tísňové péče AREÍON 
 

KSP projednala dvě žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON a obě výpůjčky zařízení systému 
sociální služby Tísňové péče AREÍON doporučila. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno        
 

5. Průběžné vyhodnocení situace v sociální oblasti v době výskytu epidemie 
virové choroby covid-19 v České republice 

V rámci projednání bodu nejprve vystoupili přítomné ředitelky příspěvkových organizací v sociální 
oblasti Emilie Kalová (Pečovatelská služba Praha 3) a Petra Gabriel Lojdová (Ošetřovatelský domov 
Praha 3) a zástupci odboru sociálních věcí (vedoucí odboru Vladimír Beran a vedoucí oddělení 
sociální práce Zdeňka Hošková) s informacemi o fungování jimi řízených organizací a odborných 
útvarů v období výskytu epidemie virové choroby covid-19 v České republice. Informace dále doplnil 
pan místostarosta Ondřej Rut. Následně proběhla diskuse, během níž byla projednána témata nákazy 
a testování v zařízeních, zajištění provozu, odměny pracovníkům, získané dotace a granty, využívání 
potravinové banky, fungování klubů seniorů, uzavírání smluv, výše příjmů z úhrad a účast ředitelek na 
jednání krizového štábu. V závěru projednání tohoto bodu přijala komise následující usnesení: 

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí informace o fungování sociální oblasti, 
příspěvkových organizací městské části Praha 3 v sociální oblasti a odboru sociálních věcí ÚMČ 
Praha 3 v období výskytu epidemie virové choroby covid-19 v České republice.“ 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

6. Zřízení Fondu sociálního 

V úvodu jednání představil pan místostarosta Ondřej Rut důvody vzniku Fondu sociálního, jeho 
podobu, cíle a možnosti využití. Členové komise obdrželi textový návrh podoby fondu před jednáním. 
K fondu následně proběhla diskuse, kde se řešil především způsob ověřování informací od žadatelů, 
podoba žádosti, role sociální práce, podoba vzorové smlouvy a jeho projednání na Výboru finančním 
ZMČ. V závěru projednání přijala komise k tomuto bodu následující usnesení:  
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Usnesení 

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí informace k Fondu sociálnímu a doporučuje Radě 
městské části a Zastupitelstvu městské části jeho zřízení.“ 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se – schváleno 

 

7. Různé 

Členové komise projednali předběžné termíny jednání komise ve 2. pololetí roku 2020: 7. 9., 19. 10., 
30. 11.  

 

 

 

 

 

Zapsal Vladimír Beran tajemník komise  

Ověřil Lenka Klopcová ověřovatel  

Schválil Nikol Marhounová předseda komise  




