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Zápis z jednání komise pro sociální politiku č. 6 

Datum jednání: 09. 11. 2020 

Místo jednání: distanční jednání  

Začátek jednání:  16.40 h 

Konec jednání:  20.40 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 - odchod ve 20.35 h 

Margita Brychtová, členka - příchod v 16.45 h, odchod ve 
20.25 h 

 Ivo Denemark, člen 
 Lenka Klopcová, členka, 
 Marcela Novotná, členka - odchod ve 20.25 h 
 Lýdie Říhová, členka - odchod ve 20.25 h 
 Simona Techlová, členka 

 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet stran: 4 

Tajemník: Vladimír Beran 

Ověřovatel zápisu: Simona Techlová  
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Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 
2. Hodnocení žádostí Dotační program pro oblast sociální a zdravotní  
3. Hodnocení žádostí Dotační program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb 
4. Různé 

1. Zahájení a schválení programu 

Jednání komise bylo zahájeno v 16.40 h její předsedkyní Nikol Marhounovou.   
Komise pro sociální politiku RMČ schválila zápis ze svého jednání dne 19. 10. 2020. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 zdržel se – schváleno 
 
Za zapisovatele byl pověřen tajemník komise Vladimír Beran a za ověřovatele Simona Techlová, členka 
komise. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
Komise pro sociální politiku RMČ schválila program jednání. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 

2. Hodnocení žádostí Dotační program pro oblast sociální a zdravotní 

Členové komise projednali žádosti o dotaci z Dotačního fondu městské části Praha 3 v Dotačním programu 
pro oblast sociální a zdravotní a u každé žádosti v souladu s Koncepcí dotační politiky městské části Praha 
3 pro období 2019-2022, Zásadami poskytování dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 na rok 
2021 a vyhlášením Dotačního programu pro oblast sociální a zdravotní schválených Zastupitelstvem 
městské části dne 23. 6. 2020 provedli závěrečné odborné zhodnocení, které je uvedeno v seznamu jako 
neveřejná příloha zápisu určená členům Výboru pro dotační politiku ZMČ a nepodléhající zveřejnění 
umožňující dálkový přístup. V průběhu jednání nahlásila členka komise paní Lenka Klopcová střet zájmů 
u organizací Diakonie ČCE - Středisko celostátních programů a služeb, EDA cz, z. ú. a Linka bezpečí, z. 
s.  
  
Usnesení: 
„Komise pro sociální politiku RMČ vyhodnotila všechny žádosti v Dotačním programu pro oblast sociální 
a zdravotní, souhlasí s počtem bodů dle jednotlivých kritérií, celkovým počtem bodů, slovním komentářem 
a navrhovanou výší podpory tak, jak je uvedeno v seznamu, který je neveřejnou součástí zápisu, a 
doporučuje toto hodnocení Výboru pro dotační politiku ZMČ.“ 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

3. Hodnocení žádostí Dotační program Individuální podpora služeb lokálního 
významu – síť služeb 

Členové komise projednali žádosti o dotaci z Dotačního fondu městské části Praha 3 v Dotačním programu 
Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb a u každé žádosti v souladu s Koncepcí dotační 
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politiky městské části Praha 3 pro období 2019-2022, Zásadami poskytování dotací z Dotačního fondu 
městské části Praha 3 na rok 2021 a vyhlášením Dotačního programu Individuální podpora služeb 
lokálního významu – síť služeb schválených Zastupitelstvem městské části dne 23. 6. 2020 provedli 
závěrečné odborné zhodnocení, které je uvedeno v seznamu jako neveřejná příloha zápisu určená členům 
Výboru pro dotační politiku ZMČ a nepodléhající zveřejnění umožňující dálkový přístup.  

 
Usnesení 
 „Komise pro sociální politiku RMČ vyhodnotila všechny žádosti v Dotačním programu Individuální podpora 
služeb lokálního významu – síť služeb, souhlasí se slovním komentářem a navrhovanou výší podpory tak, 
jak je uvedeno v seznamu, který je neveřejnou součástí zápisu, a doporučuje toto hodnocení Výboru pro 
dotační politiku ZMČ.“ 
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
 
K dotačnímu řízení přijali členové komise ještě toto usnesení:  

Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ souhlasí s nevyužitím zbývajících dotačních prostředků v rámci 
navrhované výše podpory Komisí pro sociální politiku RMČ.“  
Hlasování: 7 pro, 2 proti, 0 zdržel se – schváleno 

4. Různé 

Členové komise projednali aktuální situaci v oblasti možnosti čerpání dotačních prostředků pro rok 2020 
z důvodu výskytu epidemie COVID-19 na území České republiky a souvisejících omezení provozu služeb 
a projektů a do příštího jednání žádají o poskytnutí bližších informací. K uvedené věci přijala komise toto 
usnesení: 

 
Usnesení 
„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje radnímu pro sociální oblast prověřit využití přidělených 
dotačních finančních prostředků v Dotačním programu pro oblast sociální a zdravotní na rok 2020 v oblasti 
podpory návazných služeb s ohledem na výskyt epidemie onemocnění COVID-19 na území České 
republiky.“ 
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Členové komise se dohodli, že další jednání proběhne dne 30. 11. 2020.     

 

 



 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 
Úřad městské části IČ: 00063517 
Komise pro sociální politiku Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 
Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85  Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 
+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

4/4

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Simona Techlová, ověřovatel Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Nikol Marhounová, předseda komise Prostřednictvím e-mailu  


