Zápis č. 11/2020
z jednání Komise zdravotně sociální a rodinné politikv Radv MČ Praha 4
konané dne 17. 8. 2020

Místo konání:
Úřad MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b
Předsedkyně: Ing. Blanka Menzelová
Přítomní členové: Irena Michalcová, Mgr. Libuše Pešlová, Mgr. Tomáš Liškutín, Mgr. Lukáš
Zicha, Mgr. Jan Slanina, Petr Toušek, Ing. Jitka Zykánová
Nepřítomní členové: MUDr. Dušan Pavlíček-omluven
Tajemnice: Mgr. Klára Merlíčková
Hosté: Ing. Josef Svoboda, PhD., Mgr. Věra Rožková, Be. Michal Hroza, Mgr. Linda Obrtelová,
zástupci společnosti PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.- Roman Brichta, Jan Karásek
Jednání komise byla přítomna veřejnost dle prezenční listiny.
Program:
1. Schválení programu
2. Představení doporučené studie na objekt Hudečkova autorem studie
3. Informace o výběru studie pro objekt Hudečkova
4. Žádosti o daty
5. Různé
Předsedkyně přivítala všechny přítomné členy komise, hosty a veřejnost. Uvedla organizační
informace k mimořádnému jednání Komise zdravotně sociální a rodinné politiky Rady MČ
Prdia 4.
l) Hlasování o schválení programu
Před hlasováním o programu byl Mgr. Liškutín informován, že jeho návrh na zařazení bodu
Bemečnost a požární ochrana DPS v Braníku bude zařazen na program příští řádné komise.
O programu komise hlasováno:
pro: 8, proti: O, zdržel se: O
2) Prezentace doporučené studie na objekt Hudečkova autory- Roman Brichta a Jan
Karásek za společnost PROJEKTIL ARCHITEKT s.r.o.
Mgr. Zicha vznesl před zahájením prezentace dotaz, proč nemají členové komise k dispozici
studii. stejný dotaz zaslal písemně Mgr. Slanina během svolávání komise a byl mu zodpovězen
přes email předsedkyní komise. Odpověď, že nedisponujeme studiemi v písemné ani
elektronické formě, a bude podrobně představena autorem na jednání komise šla v kopii všem
členům.
Místostarosta Bc. Hroza k dotazu uvedl, že studie nejsou v současné době veřejné.
RoZhodnutím Rady MČ Praha 4 byly ustanoveny dva hodnotící týmy. Architektonický tým a
tým z řad odborníků z oblasti sociální. Oba týmy se nezávisle na sobě seznámily se studiemi
při prezentaci autory a vybraly studii společnosti PROJEKTIL ACHITEKTI s.r.o..
Pan architekt Brichta poté odprezentoval komisi studii společnosti
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. Po prezentaci dán prostor komisi, hostům i veřejnosti
k dotazům a připomínkám.

Z dotazů a připomínek komise. hostů a veřejnosti bvlo navrhnuto k dalšímu uvážení či
zapracování do zadání projektu následující:
-nutnost zvážit umístění více výtahů, nebo jinou možnost přístupu k výtahům při poruše
jednoho z nich
-zachování zeleně - maximální citlivé začlenění do stávajícího prostoru, nebot' v sousedství je
mateřská školka, cyklosteZka
-komunitní styl nepodporující izolaci seniorů
-variabilní forma bytové jednotky, která se dálehce přestavět s ohledem na nemožnost dopředu
predikovat, jaký typ služby bude v daném čase nejvíce potřeba
-úvaha o lepší příjezdové cestě pro zásobování gastra či jeho jiné umístění
- zajištění financování pro realizaci stavby
- následné náklady na provoz zařízení, zařazení lůžek do sítě sociálních služeb
- kdo bude provozovatelem vzniklého zařízení
- poskytované služby
- komu bude zařízení určeno (obyvatelé Prahy 4 či občané mimo Prahu 4)
- důraz na podporu terénní pečovatelské služby
- pochvala poskytování sociálních služeb na území MČ Praha 4 ve srovnání s ostatními
městskými částmi
3) Informace o výběru studie pro objekt Hudečkova
Pan místostarosta Bc.Hroza infonnoval komisi, hosty a veřejnost, že MČ Praha 4 si uvědomuje
nutnost pokrytí poptávky po bydlení seniorů, které není kapacitně i kvalitativně dostatečně
zajištěno. Předchozí projekt na objekt Hudečkova byl předimenzovaný a zastaralý, z tohoto
důvodu byl roZhodnutím Rady MČ Praha 4 zrušen. Osloveno bylo 5 architektonických
kanceláří, z nichž 4 předložily studie dle zadání.
Hodnotící týmy v souladu se zadáním shodně jako nejvhodnější oznaČily studii společnosti
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Předsedkyně komise po skončení všeobecné diskuze ukončila účast veřejnosti a nadále bylo
jednání neveřejné.
Mgr. Zicha se omluvil a opustil místnost před začátkem projednávání darů.
4) Hlasování o darech
4/1 Žádost Thomayerovy nemocnice o poskytnutí mimořádné dotace na klimatizační jednotky,
rekonstrukci akutního pokoje nebo sociálního zařízení na pediatrické klinice
tn/1.lf uk/ipvz ve výši 200 000 kč.
Komise navrhuje k udělení daru částku ve vYši 100 000 KČ v případě. že jsou tyto finanční
prostředkv k dispozici.
O návrhu hlasováno:
pro: 7, proti:O, zdržel se: O
Z důvodů poměrně častých žádostí Thomayerovy nemocnice o mimořádné finanční dotace
navrhuje komise vYtvořit koncepci pro poskvtování darů Thomayerově nemocnici a pověřuje
tímto předsedkvni komise.
O návrhu hlasováno:
pro: 6, proti: O, zdržel se: 1

4/2 Žádost PORTUS PRAHA z.ú .na úhradu části nákladů spojených se základní činností
sociální služby chráněného bydlení ve výši 20 000 KČ. Komise navrhuje žádost zamítnout.
O návrhu hlasováno:
pro: 7, proti: O, zdržel se: O
4/3 Žádost HRAVĚ ŽIJ ZDRAVĚ z.s. na poskytnutí daru akce DEN zdraví na Praze 4
v roce 2020 v rozmezí 40-50 000 KČ. Komise navrhuje žádost zamítnout.
O návrhu hlasováno:
pro: 7, proti: O, zdržel se: O
5) Různé
Členové komise byli informováni, že na příští Komisi zdravotně sociální a rodinné politiky
budou v programu jednání pravidla a podmínky pronájmu bytů MČ Praha 4. Členům komise je
předán k prostudování návrh optimalizace pravidel a podmínek pronájmu bytů ve
vlastnictví/spoluvlastnictví MČ Praha 4 včetně návrhu OSOC ke změnám podmínek
přidělování bytů. K jednání by měla být přizvána předsedkyně komise pro sociální bydlení.
Dalším bodem k řešení příští komise je plán oprav sociálních objektů ve správě 4-Majetkové
a.s. na rok 2021.
Paní starostka členům komise předložila stručnou informaci o bezpečnosti a požární ochraně
v sociálním objektu Branická, tento bod bude také zařazen do programu příští řádné komise.
Příští jednání komise se bude konat dne 17. 9. 2020, Čas bude upřesněn, na Úřadu MČ
Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 2. patro.

Zapsala: Mgr. Klára Merlíčková, tajemnice
Ověřila: Ing. Blanka Menzelová, předsedkyně
24. 8. 2020

Ing. Blanka Menzelová
předsedkyně komise

Na vědomí:
Rada MČ Praha 4
členové komise

