
 
                                     Zápis č. 2.2019  
 z 2.  zasedání komise RMČ pro sociální věci, seniory a národnostní 
menšiny ze dne 6.2.2019 s místem konání U Meteoru 8 v místnosti 132 od 16:30 hodin               

 
 

Přítomni:  
Mgr.et Mgr.BcA. Jana Solomonová, Mgr. Tomáš Tatranský, Ing. Perla Kuchtová, Bc. Anna 
Filínová, Ilona Tůmová, Ilona Laužanská, PhDr. Marek Merhaut, PhD. MBA, Ing. Petr 
Procházka, Jan Sigmund 
 
Omluveni: Mgr. Vladimíra Ludková, Ing. Petr Pelc, Mgr. Lucie Vítkovská, doc.Ing.Bohumil 
Garlík, CSc. 
 
Tajemnice: Jana Janků - omluvena 
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 2.zasedání komise RMČ pro sociální věcí, seniory a národnostní 
menšiny 
- hlasováno: pro 9, proti 0 
2) Volba ověřovatele zápisu – Ilona Tůmová  
- hlasováno: pro 9, proti 0 
3) Prodloužení podnájemních smluv v azylových bytech 
-hlasováno: pro 9, 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)  Žádost o umístění v azylovém bytě na přechodnou dobu   
-hlasováno: pro 9, 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 
5) 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: pro 9, proti 0  
6) Různé 

o Předsedkyně komise představila komisi plán programu na první pololetí 
o Informace z bytové komise k žádostem o byty HMHP ze sociálních důvodů 
o Pan Sigmund Jan dává k debatě změnu kritérií azylových bytů zejména bod č. 5 
o Projednání přístupnosti volebních místností pro seniory nebo osoby s omezenou 

možností pohybu, Paní Solomonová bude mít schůzku s JUDr. Martinou Tikalovou 
(živnostenský odbor) 

o Paní Ilona Tůmová dává k debatě návrh na zpracování analýzy sociálních služeb na 
Praze 8, mapování a komunitní plánování, zmapovat distribuci katalogu poskytovatelů 
sociálních a návazných služeb 



 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18:05 hodin 
Příští jednání komise RMČ pro sociální věcí, seniory a národnostní menšiny se 
bude konat ve středu 6.3. 2019 v 16.30 hodin   v zasedací místnosti odboru 
sociálních věcí U Meteoru 8, l. patro místnost č. 132. 
 
 
 
………………………….                                                 ……………………………… 
podpis předsedajícího                                                              podpis ověřovatele 
 
    
 
 
 
tajemnice komise: 


