
 

                                     Zápis č. 7.2019  

 z 7.  zasedání komise RMČ pro sociální věci, seniory a národnostní 

menšiny ze dne 11.9.2019 s místem konání Libeňský zámek v místnosti č. 2 od 16:30 hodin               

 

 
Přítomni:  

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

Ing. Perla Kuchtová, Ilona Tůmová, Ilona Laužanská,  Ing. Petr Procházka,  Ing. Petr Pelc, Mgr. 

Lucie Vítkovská 

Omluveni: doc.Ing.Bohumil Garlík, CSc., Jan Sigmund, Bc. Anna Filínová, PhDr. Marek 

Merhaut PhD, MBA 

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 7.zasedání komise RMČ pro sociální věcí, seniory a národnostní 

menšiny 
- hlasováno: pro 9, proti 0 

 

2) Volba ověřovatele zápisu – Ing. Petr Pelc 
- 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)  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  
  

5) p. Janků informovala členy komise o provádění depistáží  převážně u seniorů. Zmínila se též 

o provádění depistáží u osob bez domova a zároveň informovala  o celorepublikovém sčítání 

osob bez domova, (v dubnu).  Na Praze 8 prováděli pracovníci odboru sociálních věcí. Na 

požadavek členů komise zašle jim informace  o výsledku  sčítání na Praze 8   
hlasováno: pro 9 ,proti 0  
  

6) Mgr. Ludková informovala členy komise o příspěvku MPSV na výkon sociální práce, který 

v letošním roce byl  oproti minulému roku  o 1.074 181 Kč nižší, čímž bude  ještě více zatížen 

rozpočet městské části  

 

 



7) Mgr. Vítkovská, ředitelka SOS, předala členům komise petici na záchranu domácí 

ošetřovatelské péče a společně s ing. Procházkou zástupcem  ředitelky  gerontologického centra  

MUDr. Holmerové, informovali členy komise  o problémech s financováním  domácí 

ošetřovatelské péče. 

8) předsedkyně komise informovala o dalších termínech jednání komise, které 

se bude konat každou první středu v měsíci to je  2.10. , 6.11., 4.12. 2019 
 

 

Zasedání bylo ukončeno v 18:35 hodin 

 

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

bude konat 2. října 2019,  jako vždy  v 16.30 hodin   v zasedací místnosti č.2 

Libeňského zámku -  Zenklova 1/35 
 

 

 

 

 

 

 

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

podpis předsedajícího                                                              podpis ověřovatele 

 

    

 

 

 

tajemnice komise: 

 


