
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

USNESENÍ Z 9. JEDNÁNÍ  
SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHY 13 

 
ze dne 7.9.2015 

 
Přítomni:  
 
Předseda:   P. Aleš Mareček  
Místopředseda:  p. Miloš Drha  
Členové:   p. Pavel Vondrovic, p. Antonín Krejčík, p. Štěpán Hošna 
Tajemnice:   pí. Helena Volechová 
Asistentka:   pí. Hana Zelenková 

Pozvaní hosté: 

 ředitel SSS Prahy 13 – Lukáš, RNDr. Jiří Mašek, CSc. a Bc. Petr Syrový, ZS Pavel Jaroš 

Program jednání:   

1- Schválení programu 

2- Kontrola zápisu  

3- Schválení termínu konání 10. zasedání výboru  

4 - Informace o činnosti klubů seniorů a jejich aktivitách, zajištění náhradních prostor pro seniorské kluby a 
Klub kulička pro matky s dětmi v SSS (PhDr. Volechová, Dvořáčková) 
 
5 - Informace o dotačním řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 a dotacích pro návazné služby (Bc. 
Syrový) 
 
6 - Projednání úpravy pravidel pro přijímání a vyřizování žádostí o ubytování v Domě pro seniory Lukáš 
(PhDr. Volechová) 
 
7 - Informace o realizaci výstavby DS a podpory pobytových služeb, event. seniorského bydlení 
  (Ing. Jaroš) 
 
8 - Informace o připravovaných aktivitách OSPZ  předloží harmonogram akcí září – prosinec 2015  
  ( Bc. Syrový, Dvořáčková) 



 
9 - Projednání situaci v azylových bytech Heranova, (obnova již nevyhovujícího vybavení apod.)  
  (PhDr. Volechová) 
 
10 – SSS Praha 13 – Lukáš  

10a - Rekonstrukce kuchyně v Lukáši – informace 
10b- Financování sociálních služeb a příprava rozpočtu SSSP 13 pro rok 2016 
10c - Zpráva o činnosti SSSP13 
 

11 - Různé 

 
 
Obsah samotného zasedání: 
Na úvodu samotného zasedání předseda přivítal všechny přítomné. 
 
1 – Schválení programu 
Předseda výboru p. Aleš Mareček seznámil všechny členy výboru s programem dnešního zasedání. 
Usnesení č.54/2015 
Výbor jednomyslně schválil program jednání      5– 0 – 0 
  
2- Kontrola zápisu 
Předseda výboru p. Aleš Mareček seznámil členy výboru s plněním usnesení z minulého zápisu 

Usnesení č.55/2015 
Výbor bere informaci na vědomí       5– 0 – 0 
 
3 - Schválení termínu konání 10. a 11. zasedání výboru 
Na návrh předsedy výboru se 10. zasedání uskuteční dne 19. 10. 2015 v 11:30 hodin a 11. zasedání dne  
30. 11. 2015 v 10:00 hodin.      
Usnesení č.56/2015 
Výbor s termíny jednomyslně souhlasil a bere je na vědomí    5–  0 –  0 

       
4- Informace o činnosti klubů seniorů a jejich aktivitách, zajištění náhradních prostor pro seniorské 
kluby a Klub kulička pro matky s dětmi v SSS (PhDr. Volechová, Dvořáčková) 
Výbor byl informován, že z důvodu rekonstrukce kuchyně ve Středisku SSS Prahy 13 Lukáš je nutné zajistit 
klubům seniorů náhradní místnosti na jejich provoz. Vedoucí sociálního odboru vede jednání s ředitelem 
ZŠ Trávníčkova o možnosti poskytnutí prostor pro kluby na pokrytí termínu, než bude kuchyně ve 
středisku dokončena. 

Usnesení č.57/2015 
Výbor bere informaci na vědomí a pověřuje vedoucí OSPZ paní Volechovou k vedení jednání o možnosti 
snížení nájmu v ZŠ Trávníčkova. Výbor bude na svém dalším jednání informován o aktuálním stavu 

s prostory a zřízením nových klubů.        5 – 0 – 0 
 
5 - Informace o dotačním řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 a dotacích pro návazné služby 
(Bc. Syrový) 
Výbor byl informován o tom, že se uskutečnilo jednání dotační komise. Celkem bylo 51 žádostí, 
podpořeno bylo 16 žádostí. Materiál již prošel RMČ a nyní se připravuje na předložení do ZMČ. 

Usnesení č.58/2015 
Výbor bere informaci na vědomí         5 – 0 - 0 

 

 



6 - Projednání úpravy pravidel pro přijímání a vyřizování žádostí o ubytování v Domě pro seniory Lukáš 
(PhDr. Volechová) 
Vedoucí OSPZ Výbor informovala, že nyní žádosti o umístění do SSS Praha 13 budou vždy podávány k jejím 
rukám. V případě její nepřítomnosti budou v evidenci paní Dvořáčkové. Žadatele budou nově povinni 
žádosti o umístění aktualizovat a to 1x ročně. Aby nedošlo k opomenutí ze strany žadatele, budou 
prostřednictvím sociálního odboru všem žadatelům zasílány dopisy s výzvou, aby svoji žádost aktualizovali. 
Usnesení č.59/2015 Výbor bere informaci na vědomí a souhlasí se zavedením změny povinné aktualizace 
žádostí a to 1x ročně                     5 – 0 – 0
  
7 - Informace o realizaci výstavby DS a podpory pobytových služeb, event. seniorského bydlení 
  (Ing. Jaroš) 
Nejsou nové aktuální informace, bod bude přesunut na další zasedání výboru. 
Usnesení č.60/2015 Výbor bere informaci na vědomí     5 – 0 – 0 
 
8 - Informace o připravovaných aktivitách OSPZ  předloží harmonogram akcí září – prosinec 2015  
  ( Bc. Syrový, Dvořáčková) 
Pan Syrový výbor informoval o plánovaných akcí do konce roku 2015. 
Usnesení č.61/2015 Výbor bere informaci na vědomí     5 – 0 – 0 
 
9. Projednání situaci v azylových bytech Heranova, (obnova již nevyhovujícího vybavení apod.) Vedoucí 
OSPZ paní Helena Volechová informovala, že proběhlo šetření v azylových bytech, týkající se kvality 
vybavení. Byly zjištěny zásadní závady v bytě a to hlavně špatné rošty u postelí + zcela nevyhovují kvalita 
matrací (špinavé, potřísněné močí) a pračka již nevyhovující z důvodu stáří. Vedoucí OSPZ požádá 
prostřednictvím vedoucí OMBAI paní Uramovou o vyčíslení nákladů na opravu a nákup nového vybavení a 
společně se správci objektu zajistit nápravu.  
Usnesení č.62/2015 Výbor bere informaci na vědomí a ukládá vedoucí OSZP ve spolupráci s předsedou 
Sociálního výboru p. Alešem Marečkem, aby vedla jednání s vedoucí OMBAI ke sjednání nápravy a na 
dalším zasedání Výboru sdělila výsledek jednání.      5 – 0 – 0  

10 – SSS Praha 13 – Lukáš  

10a -  Zpráva o rekonstrukci kuchyně byla předložena všem členům výboru a je přílohou č. 1 zápisu. 

10b- Financování sociálních služeb a příprava rozpočtu SSSP 13 pro rok 2016 byla předložena všem členům 
výboru a je přílohou č.2  zápisu. 

10c -  Zpráva o činnosti SSSP13 byla předložena všem členům výboru na e-mail adresu. 

Usnesení č.63/2015 Výbor bere předložené informace na vědomí a ukládá řediteli SSS Prahy 13 panu 
RNDr. Jiřímu Maškovi, aby připravil materiál, kde bude vyčíslena nákladová položka na nové pečovatelky a 
informoval o tomto stavu ZS Ing. Jaroše. Dále ukládá, aby RNDr. Jiří Mašek informoval ZS Ing. Jaroše a 
Jaroše a předsedu Sociálního výboru pana Aleše Marečka o navýšení nákladů na rekonstrukci kuchyně a 
našlo se řešení jak navýšení financovat a zároveň pana ZS Ing. Jaroše informoval o přípravě rozpočtu na 
rok 2016. Výbor požaduje na novém zasedání výboru předložit aktuální informace v bodech 10a,10b, 10c. 

11 – Různé 

Výbor bere informaci na vědomí                 5 – 0 – 0  
        

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 7.9. 2015  

Podpis předsedy výboru – Aleš Mareček 


