Zápis z jednání komise zdravotně sociální a rodinné politiky Rady MČ Praha 4
konané dne 15. 1. 2019
Přítomni (dle prezentační listiny): Mgr. Slanina, Mgr. Pešlová, Mgr. Šamánková,
Bc. Vitásková, Mgr. Drábek, Bc. Michalcová, Mgr. Jonáková
Omluveni: Ing. Zykánová, pí. Pasiarová,
Tajemnice: Mgr. Králíková
Program:
Schválení programu v následujícím pořadí:
1. zahájení, představení členů komise a hostů,
2. představení činnosti Odboru sociálního Úřadu městské části Praha 4,
3. rozpočet městské části Praha 4 pro rok 2019 v oblasti sociální a rodinné politiky,
4. priority v oblasti zdravotně sociální a rodinné politiky pro rok 2019,
5. aktualizace Koncepce v oblasti sociální,
6. různé.

1. Úvod:
Přivítání a představení členů komise i hostů, přítomno bylo 7 členů komise, komise
byla usnášeníschopná.
Program jednání byl schválen: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (se zdržel).
2. Představení městsé části Praha 4 pro rok 2019 v oblasti sociální a rodinné
politiky
Mgr. Rožková, vedoucí Odboru sociálního představila jednotlivá oddělení sociálního
odboru a blíže seznámila komisi činnostmi, které jednotlivá oddělení zajišťují.
3. Rozpočet městské části Praha 4 pro rok 2019 v oblasti sociální a rodinné politiky
Komise byla seznámena s návrhem rozpočtu - oblast zdravotnictví a sociální – běžné
výdaje a investice navržené do těchto oblastí.
Předseda komise navrhl usnesení:
Komise doporučuje schválit Rozpočet Městské části Praha 4 pro rok 2019
v navrženém znění.
Hlasováno: 7 (PRO) : 0 (PROTI) : 0 (se zdržel)
Komise dále diskutovala priority investic městské části. Mgr. Šamánková navrhla, že
opatří statistické údaje o zájmu o využívání hospiců, k čemuž ji komise jednomyslně
pověřila.
Předseda komise navrhl usnesení:

Komise doporučuje vytvořit dlouhodobou koncepci investic Městské části Praha 4
alespoň na dobu funkčního období zastupitelstva s přihlédnutím na vyhodnocení
zájmu o jednotlivé druhy služeb.
Hlasováno: 6 (PRO) : 0 (PROTI) : 0 (se zdržel)
4. Priority v oblasti zdravotně sociální a rodinné politiky pro rok 2019
Komise diskutovala možné priority. Současně se však komise shodla, že jí s ohledem
na to, že k navržení priorit členům komise chybějí podrobnější podklady.
Předseda komise informoval, že městská část disponuje analýzou demografického
vývoje, která bude členům rozeslána jako příloha tohoto zápisu. Konečně předseda
komise požádal členy komise, aby v mezidobí mezi zasedáními navrhli další podklady,
které by byly vhodné pro přípravu doporučení priorit.
5. Aktualizace Koncepce v oblasti sociální
Předložená koncepce v oblasti sociální se zaměřením na oblast seniorů byla vytvořena
v roce 2017. Komise z důvodů uvedených u bodu 4 projednávání tohoto bodu
přerušila, bude v něm pokračováno na únorovém jednání.
6. Různé
Komise jednohlasně odsouhlasila, že termíny zasedání budou probíhat vždy poslední
čtvrtek v měsíci od 17:00. Možná výjimka se bude týkat březnového zasedání, které
bude koordinováno se zasedáním Komise pro poskytování dotací a zahraničí
a harmonogramem schvalování grantů a bude pravděpodobně zahájeno v dřívější
hodinu s ohledem na předpokládanou větší délku zasedání.
Příští jednání komise se bude konat ve čtvrtek dne 28. února 2019 v 17:00 hodin
na adrese: Jílovská 432/11, Praha 4 – Lhotka.
Přílohy:
prezenční listina
Zapsala: Mgr. Romana Králíková
15. 1. 2019

Mgr. Jan Slanina
Předseda komise
Na vědomí:
Rada MČ Praha 4
členové komise

