Zápis z 1. jednání sociálně-zdravotní komise R MČ Praha 7,
konané dne 28.1.2015 od 16:30 do 19:15 hod.
v kanceláři č. 188 Úřadu MČ Praha 7
Seznam členů komise: Mgr. Linda Sokačová (předsedkyně), Radka Horažďovská
(místopředsedkyně), MUDr. Ivana Kopová (člen), Marcela Dvořáková (člen), Marcela
Janečková (člen), Mgr. Linda Pospíšilová el Karibová (člen), MUDr. František Vlček (člen),
Mgr. Kateřina Halfarová (člen)
Přítomni: Mgr. Linda Sokačová, Radka Horažďovská, MUDr. Ivana Kopová, Marcela
Dvořáková, Marcela Janečková, Mgr. Linda Pospíšilová el Karibová (od 17:50 hod.), MUDr.
František Vlček, Mgr. Kateřina Halfarová
Tajemník komise: Ing. Dana Musilová
Hosté: Mgr. Silvie Kratochvílová (radní MČ Praha 7)
Michaela Nováková (ředitelka společnosti Otevřené srdce)
Vlasta Kopřivová Koníčková (vedoucí OSPOD, OSZ)
Naděžda Zelinková (vedoucí SP, OSZ)
Jan Svoboda (předseda Kontrolního výboru, člen Zastupitelstva MČ Praha 7)
Předsedající: Mgr. Linda Sokačová
Komise schopná usnášení: ANO
(od 16.30 hod. počet členů 7, od 17:50 hod. počet členů 8)

Program jednání:
1. Schválení programu jednání
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Neveřejná část: Projednání žádostí o ubytování v bytech, určených pro řešení
naléhavých sociálních a bytových problémů
4. Veřejná část:
 Návrh rámcové činnosti SZK v roce 2015, priority
 Řešení sociálního bydlení pro občany Prahy 7 ve spolupráci se společností Armáda
spásy v České republice, z.s.
 Možnosti financování sociálních a zdravotních služeb obce z jiných zdrojů
 Plánování sociální a zdravotní politiky na Praze 7
 Různé

Usnesení komise
Bod programu č. 1:
1. Anotace: V souvislosti s § 4 odst. 6) jednacího řádu komisí Rady MČ Praha 7
schváleného usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0008/11-R ze dne 4.1.2011 a usnesením

Rady MČ Praha 7 č. 0888/14-R ze dne 25.11.2014 je vhodné rozdělit jednání komise na
veřejnou a neveřejnou část z důvodu zajištění docílení ochrany osobních údajů žadatelů o
ubytování v bytech, určených pro řešení naléhavých sociálních a bytových problémů.

Jednotliví členové komise byli dopředu informování o programu prvního jednání komise a
nebyla vznesena připomínka k předloženému návrhu.
Hlasování: PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Bod programu č. 2:
Ověřovatelem zápisu prvního jednání sociálně-zdravotní komise byla navržena paní Radka
Horažďovská.
Hlasování: PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Bod programu č. 3 (neveřejná část od 16.40 hod.):
Projednání žádostí o ubytování v bytech, určených pro řešení naléhavých sociálních a
bytových problémů
Ředitelka společnosti Otevřené srdce paní Michaela Nováková v úvodu seznámila přítomné
členy komise s činností azylového domu Za Papírnou 7, Praha 7. Návazně na podané
informace vedoucí SPOD a SP odboru sociálního a zdravotnictví paní Vlasta Kopřivová
Koníčková a Naděžda Zelinková předložily došlé žádosti o ubytování v bytech, určených pro
řešení naléhavých sociálních a bytových problémů:
S. K. (1.12.1989): žadatelka nesplňuje podmínky pro ubytování definované v „Pravidlech pro
ubytování v bytech, určených pro řešení naléhavých sociálních a bytových problémů“.
Komise doporučuje, aby si podala žádost o byt, který řeší Komise pro majetek, bytové a
nebytové prostory.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
L. Č. (10.12.1980): v současné době je žadatelka ubytována do listopadu 2015 v azylovém
domě Za Papírnou 7, Praha 7. Z důvodu potřebného dohledu OSPOD lze doporučit, aby si tři
měsíce před ukončením tohoto ubytování požádala o přidělení ubytování v bytu, určeném pro
řešení naléhavých sociálních a bytových problémů.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
P. B. (27.12.1985): po seznámení se s případem žadatele komise nedoporučuje ubytování na
adrese Za Papírnou 7, Praha 7. V současné době nejsou na této adrese volné ubytovací
kapacity.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
K. Ž. (2.3.1979): po seznámení se s případem žadatelky komise doporučuje přidělení
ubytování na období 1.3.2015 – 28.2.2016 v bytu č. 21 na adrese Za Papírnou 7, Praha 7.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
D. C. (14.8.1979): po seznámení se s případem žadatelky komise doporučuje přidělení
ubytování na období 1.3.2015 – 28.2.2016 na adrese Veletržní č. 17, Praha 7.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

P. Ř. (15.1.1967): po seznámení se s případem žadatelky komise nedoporučuje prodloužení
ubytování od 1.3.2015 na adrese Veletržní č. 17, Praha 7. Uloženo příslušné sociální
pracovnici SPOD, aby paní Řehákovou kontaktovala s tím, že je jí navržena možnost
ubytování na adrese Za Papírnou 7, Praha 7, ale administrativně je nutné vyplnit žádost a
předložit komisi ke schválení.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
M. Č. (25.5.1967): po seznámení se s případem žadatele komise nedoporučuje ubytování na
adrese Za Papírnou 7, Praha 7. V současné době nejsou na této adrese volné ubytovací
kapacity. Pokud v budoucnu dojde k jejich uvolnění, případ bude znovu komisi předložen k
projednání.
Hlasování: PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Bod programu č. 4 (veřejná část – od 18.00 hod.)
Návrh rámcové činnosti SZK v roce 2015, priority
a)
b)
c)
d)

řešení systémové koncepce bydlení v Praze 7
obnovení komunitního plánování na Praze 7
plánování zdravotních služeb a zdravotnická politika na Praze 7
plnění úkolů, vyplývajících z Rady MČ Praha 7

Hlasování: PRO: 8

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Řešení sociálního bydlení pro občany Prahy 7 ve spolupráci se společností Armáda spásy
v České republice, z.s.
Radní MČ Praha 7 Mgr. Silvie Kratochvílová seznámila přítomné členy komise s chystaným
projektem řešení sociálního bydlení pro občany Prahy 7 ve spolupráci se společností Armáda
spásy v ČR, z.s.
Komise vzala na vědomí předložené informace a bude nadále monitorovat vývoj projektu.
Možnosti financování sociálních a zdravotních služeb obce z jiných zdrojů
Na dalším jednání komise bude podána informace o finančních možnostech úhrady těchto
služeb přímo z rozpočtu MČ Praha 7 (ve spolupráci s paní radní Mgr. S. Kratochvílovou) a
zajištění hlavního koordinátora. Dále proběhne zmapování stejného problému u ostatních
městských částí, navázání případné spolupráce – především s MČ Praha 8 (Mgr. Kateřina
Halfarová). Současně se členové komise shodli, že by bylo vhodné monitorovat grantové
příležitosti využitelné jako alternativní zdroje financování i samotnými členy komise.
Komise vzala na vědomí předložené informace.
Plánování sociální a zdravotní politiky na Praze 7
Tato problematika úzce souvisí s předchozím bodem. Prioritou v roce 2015 je obnovení
komunitního plánování na Praze 7. Po diskuzi se přítomní členové shodli, že je nezbytné
vytvořit pozici koordinátora sociálních služeb, se kterým bude komise kooperovat a který
bude spolupracovat s organizacemi poskytujícími sociální a zdravotní služby v Praze 7.
MUDr. Ivana Kopová upozornila na absenci aktualizovaných analýz o socioekonomické
situaci a demografické struktuře obyvatel Prahy 7 a nutnosti těchto podkladů pro nastartování
komunitního plánování.
Ve zdravotní oblasti bude prioritním zájmem řešení budoucího vývoje příspěvkové
organizace SAZ v Praze 7.
Komise vzala na vědomí předložené informace.

Různé


Komise byla seznámena se skutečností, že příspěvkovou organizací Pečovatelské centrum
Praha 7 bylo zaregistrováno větší odhlašování odběru obědů. V této souvislosti paní radní
Mgr. Silvie Kratochvílová poukázala na vznikající možnost některých restaurací věnovat
klientům přebytky jídel. K dořešení zůstává definování podmínek, klientely apod.



Možnosti rozšíření obědového konta pro seniory

Příští jednání komise se uskuteční dne:
2.3.2015 v 16:00 hod. a 8.4.2015 v 16.00 hod., místnost bude dodatečně upřesněna.

Zapsal:

….………………………………….
Dana Musilová

Předseda komise:

……………………………………
Mgr. Linda Sokačová

Ověřovatel zápisu:

…………………………………..
Radka Horažďovská

