
 

                                     Zápis č. 6.2019  

 z 6.  zasedání komise RMČ pro sociální věci, seniory a národnostní 

menšiny ze dne 5.6.2019 s místem konání Libeňský zámek v místnosti č. 2 od 16:30 hodin               

 

 
Přítomni:  

Mgr.et Mgr.BcA. Jana Solomonová, , Ing. Perla Kuchtová, Bc. Anna Filínová, Ilona Tůmová, 

Ilona Laužanská, PhDr. Marek Merhaut, PhD. MBA, Ing. Petr Procházka, Mgr. Vladimíra 

Ludková, Ing. Petr Pelc, Mgr. Lucie Vítkovská 

Omluveni: doc.Ing.Bohumil Garlík, CSc., Jan Sigmund, Mgr. Tomáš Tatranský 

 

Tajemnice: Jana Janků  

Přizvána: Bc. Petra Flumová, DiS. 

                

Komise byla usnášení schopná.   

 

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně komise Mgr.et Mgr. BcA, Jana Solomonová               

 

1)Hlasování o programu 6.zasedání komise RMČ pro sociální věcí, seniory a národnostní 

menšiny 
- hlasováno: pro 10, proti 0 

 

2) Volba ověřovatele zápisu – Ing. Petr Procházka 
- hlasováno: pro 10, proti 0 

 

3) Prodloužení podnájemních smluv v azylových bytech 

-hlasováno: pro 10, proti 0  

vzhledem k  zákonu o ochraně osobních údajů (ust.§15 zákona č.101/2000Sb. a § 57 

zák.č.359/1999Sb. o sociálně právní ochraně dětí), údaje o žadatelích jsou uvedeny v neveřejné 

příloze 

 

 4)  Žádosti o zařazení do programu „Bydlení pro seniory“    

vzhledem k  zákonu o ochraně osobních údajů(ust.§15 zákona č.101/2000Sb, údaje o žadatelích 

jsou uvedeny v neveřejné příloze 
hlasováno: pro10 ,proti 0  
  

5) Různé 

       -     Ing. Petr Procházka, zástupce  ředitelky gerontologického centra MUDr. Holmerové      

             seznámil členy komise  s činnostmi této příspěvkové organizace 

- Mgr. Lucie Vítkovská, ředitelka SOS a místostarostka Vladimíra Ludková seznámily 

členy komise s transformací pečovatelské služby, jejímž přínosem bude pozitivní dopad 

pro osoby, které mohou déle zůstat žít v domácím prostředí i přesto, že potřebují 

intenzivnější podporu dalších osob. Změna mimo jiné spočívá v rozšíření provozní doby 

včetně víkendů a svátků, okruhu cílových skupin, jímž jsou služby nabízeny, 

zefektivnění nabídky poskytovaných úkonů přímé péče.  

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:15 hodin 



Příští jednání komise RMČ pro sociální věcí, seniory a národnostní menšiny se 

bude konat v září 2019, termín bude upřesněn a jako vždy  v 16.30 hodin   

v zasedací místnosti č.2 Libeňského zámku -  Zenklova 1/35 
Pokud by bylo nutné projednat během prázdnin naléhavou záležitost, předsedkyně komise bude 

kontaktovat členy komise   

 

 

 

………………………….                                                 ……………………………… 

podpis předsedajícího                                                              podpis ověřovatele 

 

    

 

 

 

tajemnice komise: 

 


