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Zápis z jednání komise pro sociální politiku č. 5 

Datum jednání: 19. 10. 2020

Místo jednání: distanční jednání 

Začátek jednání:  17.05 h 

Konec jednání:  19.05 h 

Jednání řídil: Nikol Marhounová 

Počet přítomných členů: 9, komise je usnášeníschopná 

Přítomní (případně distanční účast): Nikol Marhounová, předsedkyně 

Martina Chmelová, místopředsedkyně, 

Lucie Bogdanová, členka 

Margita Brychtová, členka 

Ivo Denemark, člen 

Lenka Klopcová, členka, 

Marcela Novotná, členka 

Lýdie Říhová, členka 

Simona Techlová, členka 

, 

Přítomní hosté: Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3, připojení v 17.40 h 

Jana Belecová, členka Zastupitelstva MČ Praha 3 

Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, odbor 

sociálních věcí 

Počet stran: 5 

Tajemník: Vladimír Beran 

Ověřovatel zápisu: Simona Techlová 
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Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Představení projektu ADRA obchod 

3. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou /neveřejné jednání/ 

4. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON /neveřejné jednání/ 

5. Budoucí zajištění a podpora služby tísňové péče pro občany městské části Praha 3 

6. Fungování a financování recepcí v domech s pečovatelkou službou městské části Praha 3 

7. Různé 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

1. Zahájení a schválení programu 

Jednání komise bylo zahájeno v 17.05 h její předsedkyní Nikol Marhounovou.   

Komise pro sociální politiku RMČ schválila zápis ze svého jednání dne 22. 6. 2020. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

 

Za zapisovatele byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele Simona Techlová, členka 

komise. 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Komise pro sociální politiku RMČ schválila program jednání. 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

2. Představení projektu ADRA obchod 

Organizace ADRA informovala přítomné členy komise o záměru zřídit svůj charitativní obchod v ulici 

Koněvova na Praze 3 v nebytovém prostoru, který je ve správě městské části Praha 3. Následovala 

obsáhlá diskuse, kde se řešilo fungování obchodu a jeho ekonomické zajištění, aktuální stav prostor a 

potřeba jejich rekonstrukce, proces přidělování nebytových prostor na městské části Praha 3 i obsah 

projektu, jeho prezentace a fungování v souvislosti s dalšími obdobně zaměřenými projekty na Praze 3. 

V závěru projednání bodu schválila komise toto usnesení: 

Usnesení: 

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí záměr organizace ADRA vytvořit charitativní obchod 

na Praze 3 a zároveň žádá o propracování jejího záměru do příštího jednání za účelem jeho znovu 

projednání.“   

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 zdržel se – schváleno 
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3. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou 

-  
 

 
 
-

 
 
 

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

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí bytu  
v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

-  
 

KSP projednala žádost a doporučila poskytnutí bytu  
v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno       
  

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 doporučuje výpůjčku zařízení systému sociální služby 
Tísňové péče AREÍON 

 
KSP doporučuje výpůjčku zařízení systému sociální služby 
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 šest žádostí o poskytnutí tísňové péče AREÍON a výpůjčky zařízení systému sociální 

služby Tísňové péče AREÍON doporučila. 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno        
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5. Budoucí zajištění a podpora služby tísňové péče pro občany městské části 

Praha 3 

Předsedkyně komise v úvodu jednání shrnula záměr rozšíření nabídky služby tísňové péče pro občany 

městské části Praha 3 o zařízení mobilního charakteru, který byl členům komise před jednáním rozeslán 

v písemné podobě. Pan místostarosta informoval přítomné o realizovaném pilotním projektu k tomuto 

tématu a studii zpracované společností EY, kterou členové komise rovněž obdrželi v časovém předstihu k 

prostudování. Po krátké diskusi schválila komise k tomuto bodu následující dvě usnesení: 

Usnesení 

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí zprávu z pilotního projektu Rodinný asistent 

zpracovanou společností EY.“ 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Usnesení 

„Komise pro sociální politiku RMČ schvaluje předložený návrh zajištění služby tísňové péče pro občany 

městské části Praha 3 od roku 2021 a doporučuje k realizaci výběrové řízení za účelem zajištění této 

služby.“   

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

 

6. Fungování a financování recepcí v domech s pečovatelkou službou městské 

části Praha 3 

Pan místostarosta Ondřej Rut informoval přítomné členy komise o záměru přesunu organizace a 

financování ostrahy a recepce v domech s pečovatelskou službou Praha 3 pod Správu zbytkového 

majetku, a. s. V souvislosti s tím se uvažuje i zahrnutí části nákladů za tyto služby do vyúčtování novým 

nájemníkům a na nájemníky nebytových prostor. Následně proběhla diskuse, kde se projednala současná 

výše nájemného a poplatky za služby, způsob zajištění a platby drobných oprav v bytech a realizace 

ostrahy a recepce v průběhu dne, noci a mimořádných situací. V závěru jednání schválil komise tato dvě 

usnesení: 

Usnesení 

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí záměr převedení ostrahy recepcí na Správu zbytkového 

majektu, a. s.“ 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

Usnesení 

„„Komise pro sociální politiku RMČ souhlasí s výší 300 Kč/osoba/měsíc za službu ostrahy a recepce v 

domech s pečovatelskou službou Praha 3 pro nové nájemníky.“ 

Hlasování: 6 pro, 1 proti, 2 zdržel se – schváleno 
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7. Různé 

Vedoucí odboru sociálních věcí Vladimír Beran informoval přítomné členy komise o aktuálním stavu 

dotačního řízení městské části Praha 3 a o počtech podaných žádostí v obou programech v sociální oblasti 

s tím, že hodnocení komise musí být dokončeno do 13. 11. 2020. V návaznosti na tuto skutečnost se 

členové komise dohodli, že další jednání proběhne dne 9. 11. 2020.     

Zapsal Vladimír Beran tajemník komise  

Ověřil Simona Techlová ověřovatel Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Nikol Marhounová předseda komise Prostřednictvím e-mailu  




