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Zápis z jednání komise pro sociální politiku č. 1 

Datum jednání: 11. 1. 2021 

Místo jednání: distanční jednání 

Začátek jednání:  16.30 h 

Konec jednání:  17.40 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 

Margita Brychtová, členka 

Ivo Denemark, člen 

Lenka Klopcová, členka, 

Marcela Novotná, členka - odchod v 17.25 h 

Simona Techlová, členka 

Lýdie Říhová, členka - příchod v 16.55 h 

Přítomní hosté: Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3 - příchod v 16.40 h 

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

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

4. Fond sociální ZMČ – žádosti /neveřejné jednání/ 

5. Různé 

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

1. Zahájení a schválení programu 

Jednání komise bylo zahájeno v 16.30 h její předsedkyní Nikol Marhounovou.   

Komise pro sociální politiku RMČ schválila zápis ze svého jednání dne 30. 11. 2020. 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 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. Žádosti o poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou (DPS) 

-  
 

 
 
-

 
 
 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala žádost a doporučila 
poskytnutí bytu v DPS ve II. 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: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

-  
 

 
 
 
-

 
 

Komise pro sociální politiku RMČ nedoporučila poskytnutí bytu v  
DPS 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 zdržel se – schváleno 

 
 
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 
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3. Žádosti o poskytnutí tísňové péče AREÍON 

-
 

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

Usnesení 

Komise pro sociální politiku RMČ projednala jednu žádost o poskytnutí tísňové péče AREÍON a výpůjčku 

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

 

 

4. Fond sociální ZMČ – žádosti /neveřejné jednání/ 

Pan místostarosta Ondřej Rut informoval přítomné členy komise o aktuální situaci s Fondem sociálním 

ZMČ (dále jen „fond“), aktuálním stavem jeho naplnění a možností čerpání. Současně byla diskutována 

podoba žádosti, která by dle členů komise měla mít spíše jednotnou formu pro všechny tři možnosti čerpání 

prostředků (finanční dar, bezúročná zápůjčka nebo návratná finanční výpomoc) a měla by být prostupná 

z důvodu větší flexibility pro žadatele i proces vyřízení žádosti.   

 

 

5. Různé 

V rámci bodu různé informoval pan místostarosta Ondřej Rut přítomné členy o aktuální situaci v očkování 

proti onemocnění covid-19, o aktuální dostupnosti očkovacích látek, aplikaci vládní strategie, současných 

možnostech očkování osob 80+ let věku a průběhu očkování v pobytových zařízeních sociálních služeb 

městské části Praha 3 (Ošetřovatelský domov Praha 3). Následně proběhla diskuse, kde se mimo jiné 

projednaly tyto oblasti: informační kampaň k problematice a oslovení ohrožených cílových skupin, pomoc 

s registrací pro seniory a postižené občany, pomoc s dopravou pro nemohoucí osoby, možnosti fungování 

mobilního očkovacího týmu, způsob očkování v pobytových zařízeních městské části, v domech 

s pečovatelskou službou a v dalších službách městské části (včetně zaměstnanců). V závěru projednání 

bodu přijala komise toto usnesení: 

Usnesení  

„Komise pro sociální politiku RMČ bere na vědomí informace k aktuální situaci v očkování proti 

onemocnění covid-19 v pobytových zařízeních sociálních služeb městské části Praha 3 a osob ve věkové 

skupině 80+.“ 

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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Zapsal Vladimír Beran, tajemník komise  

Ověřil Simona Techlová, ověřovatel Prostřednictvím e-mailu 

Schválil Nikol Marhounová, předseda komise Prostřednictvím e-mailu  




