
 
                                     Zápis č. 3.2019  
 z 3.  zasedání komise RMČ pro sociální věci, seniory a národnostní 
menšiny ze dne 6.3.2019 s místem konání Libeňský zámek v místnosti č. 2 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, Mgr. Vladimíra Ludková, Ing. Petr Pelc, Mgr. Lucie Vítkovská, doc.Ing.Bohumil 
Garlík, CSc. 
 
Omluveni: Jan Sigmund 
 
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 3.zasedání komise RMČ pro sociální věcí, seniory a národnostní 
menšiny 
- hlasováno: pro 10, proti 0 
 
2) Volba ověřovatele zápisu – PhDr. Marek Merhaut, PhD. MBA 
- 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)  Žádost o umístění v azylovém bytě na přechodnou dobu   
-hlasováno: pro 10, zdrželi se 2  
 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) Host – paní Mgr. Simona Poláková představila organizaci Progressive kde pracuje jako 
vedoucí programu FIXPOINT, Mgr. Zuzana Holíková – vedoucí odboru zdravotnictví a 
sociálních služeb seznámila komisi o spolupráci s touto organizací a se statistikami  
 
6) Volby a volební místnosti – návrh komise na zajištění větší informovanosti veřejnosti o 
volbách a možnosti využití mobilních uren např. zvýraznit tuto informaci v časopise Osmička 
a na webu ÚMČ Praha 8 
hlasováno: pro 12, proti 0 
 
 



 
7) Různé 

o Pan Mgr. Tomáš Tatranský zajistí na poradě ředitelů škol osvětu toho, aby byly 
volební místnosti dostupnější i lidem s omezením pohybu 

 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18:00 hodin 
Příští jednání komise RMČ pro sociální věcí, seniory a národnostní menšiny se 
bude konat ve středu 3.4.2019 v 16.30 hodin   v zasedací místnosti č.2 
Libeňského zámku -  Zenklova 1/35 
 
 
 
………………………….                                                 ……………………………… 
podpis předsedajícího                                                              podpis ověřovatele 
 
    
 
 
 
tajemnice komise: 
 


