
 
                                     Zápis č. 1.2019  
 z 1.  zasedání komise RMČ pro sociální věci, seniory a národnostní 
menšiny ze dne 9.1.2019 s místem konání U Meteoru 8 v místnosti 132 od 17.00 hodin               

 
 

Přítomni:  
Mgr.et Mgr.BcA. Jana Solomonová, Mgr. Vladimíra Ludková, Mgr. Tomáš Tatranský, Ing. 
Perla Kuchtová, Ing. Petr Pelc, Bc. Anna Filínová, Ilona Tůmová, doc.ing.Bohumil Garlík, 
CSc. Ilona Laužanská, Mgr. Lucie Vítkovská, PhDr. Marek Merhaut, PhD. MBA, Ing. Petr 
Procházka, Jan Sigmund 
 
Tajemnice: Jana Janků  
Přizvána: Bc. Petra Flumová, DiS. 
Komise byla usnášení schopná.  (100% účast) 
 
Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně komise Mgr.et Mgr. BcA, Jana Solomonová               
 
1)Hlasování o programu 1.zasedání komise RMČ pro sociální věcí, seniory a národnostní 
menšiny 
- hlasováno: pro 13, proti 0 
2) Volba místopředsedy komise. Byla zvolena Mgr. Vladimíra Ludková 
-hlasováno: pro 13, proti 0 
3) Volba ověřovatele zápisu – Mgr. Tomáš Tatranský  
- hlasováno: pro 13, proti 0 
4) hlasování o možnosti využití hlasování per rollam 
- hlasováno: pro 11, proti 2 
5) Prodloužení podnájemních smluv v azylových bytech 
-hlasováno: pro13, 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 
 6)  Žádost o umístění v azylovém bytě na přechodnou dobu   
-hlasováno: pro13, 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 
7) 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: pro13, proti 0  
8) Různé 

o ředitelka příspěvkové organizace sociálních a ošetřovatelských služeb (SOS) Mgr. 
Lucie Vítkovská seznámila členy komise s činností této organizace a její činností 
v dalším období 

o  místopředsedkyně komise Mgr. Vladimíra Ludková seznámila komisi se zvýšenými 
zimními opatřeními pro občany bez přístřeší.  Probíhá spolupráce a MČ ze svého 
rozpočtu finančně přispívá na organizace: 



Arcidiecézní charitu Praha – rozšíření terénního programu + mobilní terénní program (teplý 
čaj + polévka Kobyliské nám., potravinová a materiální výpomoc-spacáky, termofolie, oděv) 
Armádu spásy v ČR, z.s.- rozšíření stávajícího působení (teplý čaj + polévka – pod 
Libeňským mostem) o mobilní terénní program včetně materiálního zajištění. 
Středisko prevence a léčby drogových závislostí-DROP IN, o.p.s.- rozšíření stávajícího 
terénního programu o zimní terén, včetně materiálního zajištění (termoprádlo, spacáky, alu 
folie-emergency, vitamínové sety, stan, aj. 

o předsedkyně komise seznámila členy komise s termíny jednání komise v 1.pololetí – 
vždy ve středu 

6.2.; 6.3.; 3.4.;15.5.; 5.6. 2019 - zároveň upozornila členy komise o nutné účasti, pokud 
se některý z členů nemůže dostavit je třeba, aby se řádně předem omluvil předsedkyni nebo 
tajemnici komise 

o předběžně jednáno o pozvání na březnové zasedání komise organizace Progressive 
(seznámení členů komise z jejich činností), které též MČ přispívá ze svého rozpočtu 
na prevenci závislostí.  

o Mgr. Tomáš Tatranský informoval komisi o schůzce poskytovatelů sociálních služeb, 
policie, zástupců škol a odboru sociálních věcí. Považuje tato setkávání za přínosné 
pro   spolupráci v rámci prevence sociálně patologických jevů 

 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18.50 hodin 
Příští jednání komise RMČ pro sociální věcí, seniory a národnostní menšiny se 
bude konat ve středu 6.2. 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: 


