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Zápis z jednání komise pro sociální politiku č. 7 

Datum jednání: 30. 11. 2020 

Místo jednání: distanční jednání  

Začátek jednání:  16.35 h 

Konec jednání:  17.25 h 

Jednání řídil: Nikol Marhounová 

Počet přítomných členů: 8, 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 

 Simona Techlová, členka 

 

Omluveni: Lýdie Říhová, členka 

 

Přítomní hosté: Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3 

 Barbora Bezděkovská, ADRA 

 Jitka Kolaříková, ADRA  

 

Zdeňka Hošková, vedoucí oddělení sociální práce, odbor 

sociálních věcí 

 

 

Počet stran: 4 

Tajemník: Vladimír Beran 

Ověřovatel zápisu: Simona Techlová  
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Program jednání: 

1. Zahájení a schválení programu 

2. Projekt ADRA obchod 

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

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

5. Činnost pracovní skupiny pro osoby bez přístřeší 

6. Čerpání dotačních prostředků z Dotačního fondu městské části Praha 3 v souvislosti s výskytem 

epidemie nemoci Covid-19 v České republice 

7. Různé 

1. Zahájení a schválení programu 

Jednání komise bylo zahájeno v 16.35 h její předsedkyní Nikol Marhounovou.   

Komise pro sociální politiku RMČ schválila zápis ze svého jednání dne 9. 11. 2020. 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 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. Projekt ADRA obchod 

V návaznosti na jednání Komise pro sociální politiku RMČ dne 19. 10. 2020 zaslala organizace ADRA 

doplňující informace ke zřízení charitativního obchodu v ulici Koněvova a v úvodu jednání tyto informace 

přítomným členům komise shrnuly její zástupkyně. Následně proběhla diskuse, kde se projednalo 

fungování služby, její financování, využívání služeb organizace ADRA na městské části, ekonomičnost 

takto koncipovaného pronájmu nebytových prostor z hlediska příjmu pro městskou část a důvody podpory 

služby z hlediska její působnosti. Také byla projednávána velikost obchodu. V závěru jednání přijala 

komise toto usnesení:  

Usnesení: 

„„Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje podpořit projekt ADRA obchod formou zvýhodněného 

pronájmu.“ 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 3 zdržel se – schváleno 
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3. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou (DPS) 

-

 
 
-  

 
 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 

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

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve III. stupni naléhavosti v Roháčově ulici 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

4. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON 

-  
 

 
-  

 
-  

 
 

Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku zařízení 
systému sociální služby Tísňové péče AREÍON 
 
Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku zařízení 
systému sociální služby Tísňové péče AREÍON 
 
Komise pro sociální politiku RMČ doporučuje výpůjčku zařízení 
systému sociální služby Tísňové péče AREÍON 
 

 

Usnesení 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala tři žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON a výpůjčky 

zařízení systému sociální služby Tísňové péče AREÍON doporučila. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno        

 

 

5. Činnost pracovní skupiny pro osoby bez přístřeší 

V úvodu projednání bodu informovala předsedkyně komise Nikol Marhounová a místostarosta městské 

části Ondřej Rut přítomné členy komise o činnosti pracovní skupiny pro osoby bez přístřeší, cílech její 

činnosti, harmonogramu práce a složení. Zdůrazněn byl jak sociální, tak bezpečností aspekt fungování 

pracovní skupiny. Následně promluvil host - paní , která informovala o svých zkušenostech 

s osobami bez přístřeší na jejich rodinou vlastněných pozemcích, spolupráci s organizací Naděje a 

Městskou policií HMP; na základě této zkušenosti zdůraznila roli městské části Praha 3 jako správce na 

jejích pozemcích. V závěru jednání přijala komise toto usnesení: 

Usnesení 

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí vznik pracovní skupiny pro osoby bez přístřeší a 

souhlasí s návrhem její činnosti tak, jak byl předložen.“   

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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6. Čerpání dotačních prostředků z Dotačního fondu městské části Praha 3 v 

souvislosti s výskytem epidemie nemoci Covid-19 v České republice 

V návaznosti na jednání komise dne 9. 11. 2020 došlo k oslovení organizací, které čerpají v roce 2020 

dotační finanční prostředky v Dotačním programu pro oblast sociální a zdravotní v oblasti podpory 

návazných služeb, s dotazem, zda nemají s ohledem na výskyt epidemie onemocnění COVID-19 na území 

České republiky komplikace s čerpáním těchto prostředků. Oslovené organizace dle svého sdělení nemají 

s čerpáním prostředků v roce 2020 problémy. K uvedenému bodu přijala komise toto usnesení: 

Usnesení 

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí informaci o čerpání dotací pro rok 2020.“ 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

 

7. Různé 

Členové Komise pro sociální politiku stanovili následující termíny jednání v 1. pololetí roku 2021: 

11. 1. od 16:30, 15. 2. od 17:30, 29. 3. od 16:30, 3. 5. od 16:30, 14. 6. od 17:00. 

 

Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Simona Techlová, ověřovatel Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Nikol Marhounová, předseda komise Prostřednictvím e-mailu  




