Zápis z jedn áni komise zdravotně sociální a rodinné politiky Rady MČ Praha 4
konané dne 19. 9. 2019

Přítomn í:
Předsedkyně:

tng. Blanka Menzelová

Členové: Ing. Jitka Zyká11ová, Mgr. Libuše Pešlová, Mgr. Lukáš Zicha, MUDr. Dušan Pavlíček.

Petr Toušek
Nepřítom ni :

Irena Michalcová, Mgr. Johana Jonáková, Mgr. Jan Slanina
Hosté: Jng. Josef Svoboda, Ph.D., Mgr. Věra Rožková, Mgr. Linda Obrtelová, Mi loš Hájek

Program jednání:
I . Schváleni programu.
2. Projednáni žádostí o dary.
3. Informace o projektovém záměru na adrese
4. Informace o
5. Posouzení
6.

zřízení

změny

pietního místa na

Hudečkova.

Krčském hřbitově .

postupu pro obsazování DPS.

Různé.

1. Úvod
Předsedkyně přivítala čle ny

komise, informovala přítomné čle ny o rezignaci
Mgr. Marie Šamánkové a přivítala nově jmenovanou členku komise Mgr. Libuši Pešlovou.
P ředstav ila návrh programu jednání a dala o něm hlasovat. Pří tom no bylo 6 členů komise,
komise byla usnášeníschopná.
Hlasování: 6 (pro) : O(proti): O(Se zdrže))

2. Projednáni žádostí o dary
2/1 Žádost Thomayerovy nemocnice o poskytnutí dotace ve výši 200 000,- Kč.
Thomayerova nemocnice podala žádost na MČ Praha 4 o poskytnutí dotace ve výši
200 000,- Kč na pořízení vybave1ú, případně na úpravy areálu. V příloze žádosti je uvedeno
devět balíčků s uvedenými předměty, cenou, klinickým účelem a předpokládaným umístěním.
Předsedkyně navrhla, vzhledem k tomu, že žádost přesahuje možnosti financí a s ohledem na
schválený rozpočet na dary na rok 2019, dát hlasovat o návrhu, který byl komisí prodiskutován.
Komise navrhuje poskytnout dar na balíček č. 2, kterým je "Nemocniční lůžko pro chirurgickou
kliniku Eleganza 1" za cenu 46 000,- Kč určené na chirurgickou kl iniku a balíček č. 3., kterým
je "Ohřev pro pacienta na l ůžkách ARK'· za cenu 49 990,- Kč určený na lůžkové oddělení
Anestezi ologicko-resuscitační kliniky. O konečn ém usnesení bylo hlasováno.
Hlasování: 6 (pro) : O(proti) : O(se zdržel).

2/2 Žádost Ekumenické sítě pro aktivity mladých, o.p.s. o dar ve výši 50 000,- Kč
Měst ská část

obdržela žádost Ekumenické sítě pro aktivity mladých o.p.s. o poskytnutí daru ve
výši 50 000,- Kč na rozšiřující se pomoc dětem znevýhodněných obyvatel Měst ské části
Praha 4 na projekt " Dokážu to sám". Tento projekt je u rčen pro děti 2 - I Olet a bude realizován
souběžně pli pravidelné týdenní potravinové výpomoci znevýhodněným obyvatel ům v MČ
Praha 4. Předsedkyně otevřela diskusi k přijaté žádosti. Po ukončení diskuse navrhla
předsedkyně usneseni, o kterém se hlasovalo. Komise navrhuje poskytnout dar ve výši
30 000,- Kč.
Hlasování: 5 (pro>: O (proti): I <Se zdržeh.

3. Informace o projektovém

zám ěr u

na adrese

Hud eč k ov a

Místostarosta Ing. Svoboda, Ph.D ., spo l ečně s Mgr. Rožkovou podali přítomným členům
komise informaci ohledně projektového záměru na adrese Hudečkova č. p. I 296, Praha 4, pro
jehož využití byla v červnu t.r. Radou MČ Praha 4 jmenovaná komise. Komise pro využití
objektu Hudečkova se sešla celkem tři krát. Úkolem této komise bylo odpovědět na otázky
stanovené Radou k řešení a využití nemovitosti H udečkova č. 1296, Praha 4. Komise navrhuje,
aby vzniklo multifunkční zařízení, které bude poskytovat odlehčovací služby, chráněné bydlení,
pečovatel skou službu pro jeden okrsek a další služby dopl ňující chod zařízení a sloužící pro
okolní komunitu. Maximální kapacita by byla 80 lůžek. Za provozovatele tohoto zařízení
komise navrhuje Ústav sociálních služeb v Praze 4.
Před sedkyně doplnjla informaci o sdělení , že objekt Odlehčovacího zaří ze n í Jílovská by měl
i po uvo lnění a přestěhování stávajících služeb do zařízení Hudečkova sloužit k sociálním
účelům.

K informaci měl připomínky pan Hájek, který takto formovaný záměr kritizoval. Diskuze se
vedla i ve srovnání soukromých a městských subj ekt ů poskytujících sociální služby. Mgr. Zicha
sděl oval , že Dům seniorů Michle dokáže odlehčovací služby poskytovat lev něji a ještě se
ziskem.

4. Informace o zříze ní pietniho místa na

Krčské m hřbitově

Mgr. Rožková podala členů m komise informaci, že Rada městská část Praha 4 souhlasí se
zakoupením hrobky na Krčském hr"bitově na ukládání uren. Bude zde zřlzeno pietní místo pro
osoby zemřelé na území MČ Praha 4, kterým j iná osoba nezajistila pohřbení. Jedná se o tzv.
sociální pohr"by. Obecně obce zaj i šťuj í agendu pohřbívací v přenesené působnosti v souladu se
zákonem o pohřebni ct ví č. 256/2001 Sb., a Vyhlášky o postupu obce při zajištění sluš ného
pohřbení.

S. Posouzení změny postupu pro obsazování DPS
Mgr. Věra Rožková otevře l a diskusi ohl edně Domů s pečovatel skou službou, informovala
komisi o využití pečova te l ské služby v objektech Branická. Z celkového počtu 179 bytů je
následující odběr pečovatelské služby za měsíc :
35 osob do I 50,- Kč tj. cca I hodina měsíčně
25 osob 150,- Kč - 250,- Kč
25 osob 250,- Kč - 500, - Kč
15 osob 500,- Kč - I 000,-K č
12 osob nad 1000,- Kč (denní péče)

Z uvedeného je zjevné, že DPS slouží převážně k ubytování zjiných účelů ne~ pot řeby
pečovate l ské služby. Z těch t o dtlvodtl je zapotřebí pravidla pro DPS aktualizovat.
Místostarosta Svoboda upozornil , že probl ém se netýká jen pronajímáni bytů v DPS, ale také
pronajímáni by tů sociálních, zdůraznil , že tato problematika se má řešit k ompl ex ně ve
spolupráci všech d otčený c h komi sí.
Po ukon čení diskuse bylo navrženo. aby č l enům komise byl k seznámení zaslán Závazný postup
při pronajímáni byttl v domech s pečovate l skou službou .

6. R ůz n é
Dne 9 . září t.r. zaslala na MČ Praha 4 JUDr. Ing. Eva Daniela Cvik, Ph.D. et. Ph.D. dotaz, zda

komise zdravotně sociá lní a rodinné politiky nehledá nové č leny , měla by o toto č lenst v í zájem.
Komise navrhuje nabídnout paní Cvik možnost docházet na jednáni této komise jako host.
Komi se zdravotně sociální a rodinné politiky je j iž stanovena v plném počtu čl enů.

P říští

jednání komise se bude konat ve čtv rtek dne 17. říjn a 2019 v 16:00 hodin n a adrese
DPS Branick á 43/55, Praha 4 - Bra ník.
Pří l ohy:

I)

Prezenční

listina

2) Závazný postup

při

pronaj ímáni

bytů

v domech s pečovatelskou službou

Zapsala: Mgr. Romana Králíková, tajemnice
23. 9. 2019

Ing. Blanka Menzelová
předsedky n ě komise

Na vědom í:
Rada M č Praha 4
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