
S T A T U T 

 

Komise pro "Dům s pečovatelskou službou v Praze-Řepích" 

Rady městské části Praha 17 

 

Tento Statut je v souladu s Jednacím řádem komisí MČ Praha 17, schváleným usnesením RMČ 

000459/2018, ze dne 28. 11. 2018, a upravuje náplň činnosti Komise pro "Dům s pečovatelskou 

službou v Praze-Řepích" (dále jen „komise“). 

1. Komise se zřizuje jako iniciativní a poradní orgán Rady městské části Praha 17. 

 

2. Komise předkládá RMČ P17 iniciativní návrhy, stanoviska a náměty týkající se 

rozvoje oblasti své působnosti a řešení problémů v ní a vyjadřuje se k návrhům, které 

jí byly předloženy. Komise je ze své činnosti odpovědná RMČ P17. Eviduje věcné 

plnění usnesení RMČ P17 týkající se oblasti své působnosti. 

 

3. Předsedu komise, tajemníka a členy komise jmenuje a odvolává RMČ Praha 17. 

 

4. Tajemník komise je pracovník MČ Praha 17, a to Sociálního odboru, který 

zabezpečuje organizační a administrativní práci pro komisi dle pokynů předsedy 

komise. 

 

5. Komise je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny jmenovaných členů 

komise. 

 

6. Komise je jmenována na dobu určitou, obvykle se jedná o funkční období RMČ 

Praha 17. 

 

7. Členství v komisi končí ukončením výkonu funkce, odvoláním z funkce, rezignací 

člena komise či úmrtím člena komise. 

 

8. Komise vyhodnocuje a předkládá stanoviska a podklady pro RMČ Praha 17 v oblasti 

své působnosti. 

 

9. Ve své činnosti se komise opírá o Programové prohlášení RMČ Praha 17 v oblasti 

Sociální politiky. 

 

10. Při plnění úkolů komise spolupracuje se zástupci městské části, příslušnými radními, 

ostatními komisemi, případně dalšími odbornými skupinami zřízenými RMČ. 

 



11. Komise navrhuje pravidla pro pronájem ubytovacích jednotek seniorům – 

uživatelům pečovatelské služby a pronájem ubytovacích jednotek dostupného 

bydlení. 

 

12. Komise navrhuje optimální výši nájemného v ubytovacích jednotkách DPS, 

určených seniorům – uživatelům pečovatelské služby a v ubytovacích jednotkách 

DPS, určených jako dostupné bydlení. Hodnotí varianty vzhledem k ekonomickému 

efektu pro financování sociální péče. 

 

13. Komise navrhuje optimální strukturu poskytovaných sociálních a zdravotních služeb 

v DPS z hlediska potřeb obyvatel a finančního zajištění provozu.  

 

14. Komise navrhuje nastavení systému sociální práce se skupinou obyvatel 

v dostupných ubytovacích jednotkách, které bude obsazovat MHMP a prevenci 

možných konfliktů mezi obyvateli (spolupráce mezi OSV-CSZS-MHMP-nezisk. 

organizacemi, působícími v oblasti sociálního začleňování).   

 

15. Komise hodnotí varianty provozu DPS v oblasti navazujících služeb – pronájem 

prostor (pro kadeřnictví, pedikúru, prádelnu, dodávku a výdej jídel, kavárnu) nebo 

zajištění těchto služeb provozovatelem sociálních a zdravotních služeb – CSZS. 

 

16. Komise dává doporučení RMČ Prahy 17 v oblasti realizace interiéru DPS, a to jak 

společných prostor, tak ubytovacích jednotek.  

 

17. Jednání komise jsou neveřejná. Možnost veřejného zasedání musí projednat a 

schválit komise.  

 

18. Z jednání komise jsou zveřejněny zápisy. 

 

Tento statut byl schválen usnesením Rady MČ Praha 17 č.000017/2021 ze dne 11. 01. 2021. 

         


