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Zápis z 11. jednání Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování 

sociálních služeb – konané dne 14. 9. 2020 

Přítomni – členové komise: 

Mgr. Monika Čermáková, JUDr. Věra Havlíčková, p. Vladimír Hejnic, PhDr. Jindřich Kadlec, 

Bc. Ivana Rousková, MUDr. Kateřina Pekárková 

Omluveni:  

MUDr. Antoine Katra  

Další účastníci – hosté: 

PhDr. Jitka Synková, Jiří Masopust, Ing. Jaroslava Šimonová, Aleš Strnad, DiS., Eva 

Šafaříková, Daniel Svoboda, B. Th. 

Průběh jednání: 

1. Předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková přivítala všechny a seznámila přítomné 

s programem komise. Představila pana Adama Vargu, DiS., jako zástup za pí. Bc. Janu 

Císařovou, tajemnici komise. 

 

2. Mgr. Monika Čermáková požádala přítomné členy o volbu ověřovatele zápisu Sociální 

a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních služeb: 

Vladimír Hejnic, přijal návrh na ověřovatele zápisu. 

 
Průběh hlasování: 

pro proti zdržel se hlasování 

6 0 1 

Ověřovatelem zápisu Sociální a zdravotní komise a komunitní plánování sociálních 
služeb byl zvolen Vladimír Hejnic. 
 

3. Mgr. Monika Čermáková přítomným členům komise přednesla návrh na přesunutí 

bodu č. 5 před bod č. 2.  

 

4. Mgr. Monika Čermáková požádala o případné připomínky k zápisu. Bez připomínek. 

 

Schválení zápisu 

 
Průběh hlasování: 

pro proti zdržel se hlasování 

7 0 0 

 

5. PhDr. Jitka Synková přítomné členy informovala o vzniklé situaci týkající se bytové 

politiky MHMP. Sdělila, že v naší MČ je celkově 585 magistrátních bytů. PhDr. Jitka 

Synková sdělila, že byla podána žádost o zřízení stále služebny MP. Dále uvedla, že byl 

zřízen e-mail: bezpecnost@praha17.cz, pro sdělování stížností a podnětů ohledně 

této situace, kam se mohou občané obracet. 
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K tomuto bodu se následně rozvinula diskuse. Ing. Šimonová uvedla okolnosti jednání 

s panem Mgr. Zábranským v prosince 2019 společně s Ing. Arch. Michalem Štěpařem.  

 

Usnesení: 
Soc. a zdravotní komise podporuje vedení MČ v čele s paní starostkou a doporučuje 
iniciovat zastoupení naší MČ v „Pracovní skupině pro posuzování žádostí o 
pronájem bytů ze zdravotních a sociálních důvodů“. A také doporučuje lepší 
informovanost ze strany MHMP směrem k naší MČ. 
 
Průběh hlasování: 

pro proti zdržel se hlasování 

7 0 0 

 

V 18 hodin odchází PhDr. Jindřich Kadlec z důvodu kolize termínů jednání. 

 

6. Mgr. Monika Čermáková předala slovo p. Strnadovi, zástupci z organizace Naděje.  

Aleš Strnad, DiS. popsal práci v terénu. Spolupráci se Sociální odborem ÚMČ PHA 17. 

Spolupráce vyplývá ze smlouvy, kdy Naděje působí 4h týdně jako terénní práce. 

V případě potřeby dochází k rozšíření smlouvy přímo s MČ PHA 17 o další 4h. Jako 

velký problém ohledně práce s lidmi bez přístřeší spatřuje absenci návazných služeb 

jako je Nízkoprahové denní centrum v dojezdové vzdálenosti.  

 

 

7. Mgr. Čermáková přítomným členům představuje žádost Centra pro seniory 

Clementas. Stručné představení služeb. Žádost byla podána velmi stručně, bez bližší 

specifikace. 

 

Usnesení:  

Komise doporučuje, aby si centrum pro seniory Clementas podalo žádost 

v grantovém řízení z výherních automatů v řádném termínu.  

 

 Průběh hlasování: 

pro proti zdržel se hlasování 

7 0 0 

 

8. Mgr. Monika Čermáková informovala přítomné členy s bodem programu č. 3 ohledně 

opatřeních v rámci pandemie COVID-19 na území Prahy 17. 

 

Mgr. Čermáková sdělila termíny dalších jednání Sociální a zdravotní komise a 

komunitní plánování sociálních služeb, které se uskuteční vždy v prostorách zasedací 

místnosti ÚMČ Praha 17. 

 

• 26. 10. 2020 v 17:30  

• 30. 11. 2020 v 17:30  
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Závěrem předsedkyně komise Mgr. Monika Čermáková poděkovala přítomným za 

účast a ukončila jednání. 

 

Vyhotovil: Adam Varga, DiS., zástup za pí. Bc. Janu Císařovou, dne 16. 9. 2020 

 

 

Schválila: Mgr. Monika Čermáková, předsedkyně komise, dne 18.9.2020 

 

 

Ověřil: Vladimír Hejnic, dne 

 

 


