
                                     Zápis č. 12.2020  

 z 12.  zasedání komise RMČ pro sociální věci, seniory a národnostní 

menšiny ze dne 19.2.2020 s místem konání Grábova vila, Na Košince 1 od 16:30 hodin               

 

Přítomni:  

Mgr.et Mgr.BcA. Jana Solomonová, Mgr. Vladimíra Ludková, Mgr. Tomáš Tatranský 

Ing. Perla Kuchtová, Ilona Tůmová,   Petr Procházka,  Mgr. Lucie Bogdanová, Ilona Laužanská 

Bc.Anna Filínová, doc.Ing.Bohumil Garlík, Ing. Petr Pelc 

 

Omluveni:  PhDr. Marek Merhaut PhD, MBA, Jan Sigmund 

 

Tajemnice: Jana Janků  

Přizvána: Bc. Petra Flumová, DiS. 

Host: Bc. Alena Racková, ředitelka Kolpingova domu                

 

Komise byla usnášení schopná.   

 

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

 

1) Hlasování o programu 12.zasedání komise RMČ pro sociální věcí, seniory a národnostní 

menšiny 
- hlasováno: pro 11, proti 0 

2) Volba ověřovatele zápisu – Mgr. Tomáš Tatranský 
- hlasováno: pro 11, proti 0 

3) informace ředitelky Bc. Aleny Rackové o činnosti Kolpingova domu, který poskytuje 

podporu a pomoc  sociálně znevýhodněným rodinám, zejména  mladým osamělým matkám 

s malými dětmi. Hlavním cílerm této organizace je  funkční rodina plně integrovaná do běžného 

sociálního prostředí. Za tímto účelem požádala   o spolupráci  s městkou částí a poskytnutí jedné 

bytové jednotky, která by sloužila jako tréninkové bydlení pro klientky  Kolpingova domu. 

Komise vyslovila podporu společného pilotního projektu městské části a Kolpingova 

domu a žádá o projednání v bytové komisi uvolnění do pronájmu organizaci Kolpingův 

dům  jedné bytové jednotky z bytového fondu městské části za stejných podmínek jako 

jsou pronajímány azylové byty,  pro zřízení  tréninkové bydlení klientek Kolpingova 

domu. 
- hlasováno: pro 11, proti 0 

4) Prodloužení podnájemních smluv v azylových bytech 

-hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 1 

vzhledem k  zákonu o ochraně osobních údajů (zákona č.110/2019Sb. a § 57 zák.č.359/1999Sb. 

o sociálně právní ochraně dětí), údaje o žadatelích jsou uvedeny v neveřejné příloze 

5)  Žádosti o umístění v azylovém bytě na přechodnou dobu   

-hlasováno: pro 11,proti 0  

 vzhledem k  zákonu o ochraně osobních údajů(zákona č.110/2019Sb. a § 57 zák.č.359/1999Sb. 

o sociálně právní ochraně dětí), údaje o žadatelích jsou uvedeny v neveřejné příloze 

6)  Žádosi o zařazení do programu „Bydlení pro seniory“ 

-hlasováno: pro 11,proti 0  

 vzhledem k  zákonu o ochraně osobních údajů( zákona č.110/2019Sb. údaje o žadatelích jsou 

uvedeny v neveřejné příloze 

7)  Mgr. Vladimíra Ludková informovala komisi  

• o pilotním projektu „Transformace pečovatelské služby“ 



• poskytnutí objektu (meziblok Taussigova) pro neziskovou organizaci „Ruka pro život“,  

(poskytuje sociální službu osobám s autismem) pro denní stacionář- který přesídlí 

s Rajmonovy ulice a v Rajmonově ulici tato organizace zřídí pobytové služby  pro osoby 

s autismem 

• spolek „Česká asociace paraplegiků“, které poskytuje městská část  nebytové prostory  

za zvýhodněný nájem,  bude otevírat charitativní obchod  „Hvězdný bazar“. 

• podání žádosti o zapojení městské části  do dotační soutěže  vypsané MPSV “Obec 

přátelská rodině“ a „Obec přátelská seniorům“ 

• spolupráce městské části s organizací „Cerebrum“v rámci posílení péče o obyvatele 

městské části   –  rehabilitace a ergoterapie, besedy s neurologem pro veřejnost  

8) Mgr. Tomáš Tatranský informoval komisi o pilotním projektu městské části  -  zřízení 

mobilního zařízení u ZŠ Hovorčovická pro terénní pracovníky Salesiánského střediska za 

účelem volnočasových aktivit pro mládež 

 

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

bude konat 25. března 2020,   v 16.30 hodin   v zasedací místnosti Grábovy vily, 

Na Košince 1 

 

 

 

 

tajemnice                                          podpis předsedajícího                         podpis ověřovatele 


