Zápis z 5. jednání sociálně-zdravotní komise R MČ Praha 7,
konané dne 1.7.2015 od 16:00 do 16:30 hod.
v kanceláři č. 227 Úřadu MČ Praha 7
Seznam členů komise: Mgr. Linda Sokačová (předsedkyně), Radka Horažďovská
(místopředsedkyně), MUDr. Ivana Kopová (člen), Marcela Dvořáková (člen), Mgr. Marcela
Janečková (člen), Mgr. Linda Pospíšilová el Karibová (člen), MUDr. František Vlček (člen),
Mgr. Kateřina Halfarová (člen)
Přítomni: Mgr. Linda Sokačová, Mgr. Marcela Janečková, Marcela Dvořáková, MUDr.
Ivana Kopová, Mgr. Kateřina Halfarová
Omluveni: MUDr. František Vlček, Mgr. Linda Pospíšilová el Karibová, Radka
Horažďovská
Tajemník komise: Ing. Dana Musilová
Hosté: Mgr. Daniela Bittmanová (pracovnice OSPOD, OSZ)
Mgr. Silvie Kratochvílová (radní pro sociální a zdravotní oblast)
Předsedající: Mgr. Linda Sokačová
Komise schopná usnášení:

ANO

Program jednání:
1. Zápis z minulého jednání č. 4/2015 ze dne 20.5.2015 byl schválen bez připomínek.
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Neveřejná část
2. Paní Bittmanová seznámila přítomné členy komise s 6 žádostmi o ubytování v bytech,
určených pro řešení naléhavých sociálních a bytových problémů, které již byly představeny
paní Koníčkovou, vedoucí OSPOD, dne 24.6.2015, ale z důvodu neusnášení schopné komise
musely být přeloženy.
Komise projednala doručenou žádost o ubytování v bytu, určeném pro sociálně ohrožené
občany Prahy 7 takto:
xxxxxxxxxxxxxxx: Žadatelka písemně požádala o prodloužení ubytování na adrese
xxxxxxxxxxxxxx. Spolupracuje s OSPOD, nájemné je hrazeno pravidelně.Vzhledem k tomu,
že se klientce (pečuje o jedno dítě ročník 1999) prozatím nepodařilo stabilizovat svoji
finanční situaci a nemá dostatek finančních prostředků na hrazení komerčního pronájmu, po
seznámení se s případem komise doporučuje prodloužit ubytování na období od 1.8.2015 do
31.7.2016.
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

xxxxxxxxxxxx: V současné situaci, kdy je klientka stále na rodičovské dovolené, není
v jejích možnostech a schopnostech zajistit si jiné ubytování ani práci, která by zvýšila její
příjem. O pět nezletilých dětí se řádně stará sama, své dluhy vůči společnosti Sedmá
ubytovací s.r.o. uhradila. Spolupracuje se zdejším OSPOD i se sociálními pracovnicemi

xxxxxxxxxxxxxxxx. Po seznámení se s případem komise doporučuje prodloužit ubytování
xxxxxxxxxxxxxxxxxx na období od 16.9.2015 do 15.3.2016.
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

xxxxxxxxxxxxxxx: Klient se sám stará o nezletilého syna (ročník 2007), který mu byl
soudním rozhodnutím svěřen do péče. Je v pracovním poměru, ale s velmi nízkým příjmem.
Jelikož nad výchovou nezletilého je nařízen soudní dohled, oddělení SPOD monitoruje
klienta a spolupráce probíhá na velmi dobré úrovni. Po seznámení se s případem komise
doporučuje přidělit ubytování xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na období od 1.8.2015 do
31.7.2016.
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: Klientka se stará o dvě nezletilé děti (ročník 2005 a 2006), které jí
byly svěřeny do péče. Otec hradí výživné. Jedno z dětí je vážně zdravotně postižené a tudíž
jsou s ním spojeny velké finanční výdaje. Matka je nezaměstnaná, nemá možnost si vlastním
přičiněním zvýšit své příjmy. Rodině se již nedostává finančních prostředků na hrazení
komerčního pronájmu. Po seznámení se s případem komise doporučuje přidělit ubytování
xxxxxxxxxxxxxxxxx na období od 1.8.2015 do 31.7.2016.
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

xxxxxxxxxxxxxxxx: Matka je samoživitelka, bez zaměstnání, pobírá dávky v hmotné nouzi a
stará se o dvě nezletilé děti (2008, 2010). Spis klientky je na OSPOD veden od r. 2012.
V současné době je ubytována v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. OSPOD pracuje s klientkou na
zlepšení kompetencí nutných pro získání zaměstnání a péči o domácnost. V těchto směrech
byly zaznamenány určité pokroky a i zpráva xxxxxxxxxxxxxxxx vyznívá pozitivně. Po
seznámení se s případem komise doporučuje přidělit ubytování xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na
období od 1.8.2015 do 31.7.2016.
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: (4 nezletilé děti, ročník 2015, 2013, 2010, 2007). V současné době
rodina bydlí xxxxxxxxxxxxxxxxx s jedním pokojem, na rodinu nebyla nikdy zaznamenána
žádná stížnost, nájem je placen včas, péče rodičů o děti je řádná. Spolupráce s OSPOD je
bezproblémová. Po seznámení se s případem komise doporučuje přidělení ubytování
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na období od 1.8.2015 do 31.7.2016.
Ve spojitosti se stejným bytem je řešena i komplikovaná situace xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Po dodání nových závažných informací z oddělení SPOD komise přidělení bytu na adrese
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nedoporučuje s tím, že tento případ bude dál intenzivně řešen
pracovníky OSPOD.
Hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

Další nejbližší jednání komise by se mělo uskutečnit dne
14.9. 2015 a 14.10.2015

ZDRŽEL SE: 0

Předseda komise:

……………………………………
Mgr. Linda Sokačová

Zapsal:

……………………………………
Ing. Dana Musilová

