
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 9. 3. 2015 

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

Pozvaní hosté: 

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

Program:     

 
1-Schválení programu  
2-Kontrola zápisu  
3-Schválení termínu konání 3. zasedání výboru  
4- Informace o změnách ve výborech z RMČ  
5-Domov pro seniory- aktuální informace  
6-Vyhlášení grantového řízení v oblasti sociální péče, sociálních a doprovodných služeb pro rok 2015  
7-Žádost Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 – Stodůlkách o poskytnutí finančního příspěvku  
8-Informace k podané žádosti o dotaci MV ČR na integraci cizinců, projekt „Společná adresa – Praha 
13“  
9-Uvolněné prostory v Jánského ul. (přestěhování PSSZ)  
10-Uvolněný NP kavárny Bílá vrána (sociální podnik zřízený POHODA o.p.s.)  
11-Vznik nového KS  
12-Středisko sociálních služeb  
13-Dietní stravování ve školním zařízení  
14-Různé 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obsah samotného zasedání: 
 

Na úvodu samotného zasedání předseda přivítal pana Antonína Krejčíka, který byl na posledním 
zasedání ZMČ zvolen jako nový člen Sociálního výboru za paní Ludmilu Tichou. Dále byl výbor 
informován o zvolení pana Miloše Drhy na pozici místopředsedy Sociálního výboru. 
 
1 – Schválení programu 
 
Předseda výboru p. Aleš Mareček seznámil všechny členy výboru s programem dnešního zasedání. 
 
Usnesení č.13/2015 
a) 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.14/2015 
Výbor bere předložené informace na vědomí      5– 0 – 0 
 
3 - Schválení termínu konání 3. zasedání výboru 
 
Na návrh předsedy výboru se 3. zasedání uskuteční dne 27. 4. 2015 v 10:00 hodin.  
 
Usnesení č.15/2015 
Výbor souhlasí s navrženým termínem       5– 0 – 0 
         
4- Informace o změnách ve výborech z RMČ  

Předseda výboru seznámil členy výboru se změnami ve výborech  ZMČ. V případě zájmu je tabulka výborů 
s aktualizací členů k dispozici v sekretariátu výboru u paní Zelenkové.  

Usnesení č.16/2015 
Výbor bere předložené informace na vědomí      5– 0 – 0 
 
5-Domov pro seniory- aktuální informace  

Dle aktuální informace není stavba domova pro seniory zahrnuta v rozpočtu MHMP pro rok 2015. Městská 
část však má velký zájem o vybudování domova. 

Usnesení č.17/2015 Výbor bere předložené informace na vědomí a zároveň ukládá předsedovi výboru, 
aby věc projednal s panem ZS Jarošem a na dalším zasedání Sociálního výboru podal nové aktuální 
informace.        5 -0 – 0  

6- Vyhlášení grantového řízení v oblasti sociální péče, sociálních a doprovodných služeb pro rok 2015 

Pan Syrový informoval o změnách platnosti zákona o přidělování grantů. Pan Syrový dále informoval o 
potřebě jmenování členů do Dotační komise. 

Usnesení č.18/2015 

Výbor bere předložené informace na vědomí a zároveň ukládá předsedovi výboru, aby s panem ZS 
Jarošem projednal nutnost jmenování členů do Dotační komise.    5 – 0 – 0 



7- Žádost Diakonie ČCE - středisko v Praze 5 – Stodůlkách o poskytnutí finančního příspěvku 

Dne 18. 12. 2014 byla doručena žádost Diakonie o příspěvek ve výši 250 000 Kč. Jedná se o příspěvek, 
který se pravidelně opakuje každým rokem.  

Usnesení č.19/2015 
Výbor doporučuje přidělením této dotace a pověřuje předsedu výboru, aby informoval ZS Jaroše, který 
žádost předloží do RMČ a ZMČ.         5 – 0 – 0  

8- Informace k podané žádosti o dotaci MV ČR na integraci cizinců, projekt „Společná adresa – Praha 13“ 

Pan Syrový výbor informoval, že projekt na další období byl podán v řádném termínu na MVČR. Projekt 
obsahuje celkem 14 podprojektů. 

Usnesení č.20/2015 
Výbor bere informaci na vědomí a podporuje tento projekt.    5 – 0 – 0  

9- Uvolněné prostory v Jánského ul. (přestěhování PSSZ) 

Došlo k přestěhování PSSZ z ulice Jánského na Velké Ohradě na Prahu 8 – Kobylisy, což se setkalo se 
stížností občanů na tento stav. Bohužel se jedná o věc, kterou ÚMČ nemůže nijak ovlivnit. Prostory, které 
jsou nyní volné, by bylo vhodné využít pro další účely, například na vybudování sociálních bytů. 

Usnesení č.20/2015 
Výbor žádá prostřednictvím předsedy výboru informovat o záměru ZS Jaroše s tím, že by bylo dobré 
písemně zažádat MHMP o možnost využívání těchto prostor za symbolický měsíční poplatek a 
rekolaudace na bytové prostory.         5 -0 -0  

10- Uvolněný NP kavárny Bílá vrána (sociální podnik zřízený POHODA o.p.s.)   

Jedná se o podobnou věc jako v předchozím bodě. Tento prostor by v případě souhlasu MHMP mohl 
sloužit pro nově vznikající klub seniorů. 

Usnesení č.21/2015 
Výbor žádá prostřednictvím předsedy výboru informovat o záměru ZS Jaroše s tím, že by bylo dobré 
písemně zažádat MHMP o možnost využívání těchto prostor za symbolický měsíční poplatek pro sociální 
účely.                        5 – 0 – 0  
  
11- Vznik nového KS 

Kluby seniorů se těší velké oblibě a z důvodu plné kapacity u již fungujících klubů je potřeba založit další 
klub seniorů. V novém čísle časopisu STOP budou občané informování o možnosti zápisu do nového klubu.  

Usnesení č.22/2015 
Výbor podporuje kluby seniorů a žádá tajemnici výboru, aby společně s p. Truschou připravili informativní 
článek do Stopu.         5 – 0 – 0 

12 - Středisko sociálních služeb 

Ředitel SSS Prahy 13 Lukáš, RNDr. Jiří Mašek informoval výbor o sestavení a schválení rozpočtu SSS Prahy 
13 – Lukáš pro rok 2015, který je sestaven jaro vyrovnaný. 



Ředitel SSS informoval výbor o nutnosti přijetí nového sociálního pracovníka což nově ukládá zákon. Výběr 
tohoto pracovníka je nyní v procesu a na dalším sociálním výboru bude sdělená informace, o koho se bude 
jednat a jak bude spolupráce nastavena. V případě, že by nebyl přijat nový sociální pracovník, jsou pro 
středisko ohroženy dotace.  Tato potřeba bude projednána s panem ZS Jarošem. 

Ředitel SSS požádal Sociální výbor o podporu týkající se odkupu vozidla od firmy KOMPAX, který mělo 
středisko v užívání dle smlouvy. Automobil, který má potřebné vybavení, je k odkupu za 130 000 Kč. 

Usnesení č.23/2015 
Výbor bere informace na vědomí a zároveň doporučuje RMČ schválit požadavek na odkup vozidla 
z rozpočtu ÚMČ. Dále ukládá řediteli SSS Prahy 13 Lukáš, aby předložil ZS Jarošovi potřebné materiály pro 
odkup vozidla pro přípravu materiálů do RMČ .      5 – 0 – 0 
 
13-Dietní stravování ve školním zařízení  
 
Předseda výboru pan Mareček výbor informoval a probíhajících jednání se ZS Plesníkovou. Dietní 
stravování by bylo financováno z dotačních programů MPSV.  
 
Usnesení č.24/2015 
Sociální výbor podporuje tento záměr a žádá na dalším výboru o nové informace  5 – 0 – 0 

14-Různé 

14 a – Výbor byl informován o nominacích jmen pro komisi OSPOD a materiál bude zařazen na 
nadcházející jednání RMČ. Dále by výbor informován o složení Umísťovací komise viz. Usneseni UR 
0050/2015 ze dne 9. 2. 2015. 

14b – Naděje – pan Syrový informoval, že aktuální program je dotován do srpna 2015. Nyní se zjišťují 
informace pro možnost dotování na další období. Nové informace budou výboru sděleny na dalším 
zasedání. 

14c – Sociální odbor připravuje zprávu o vytíženosti lůžek, na dalším zasedání budou informace 
předloženy výboru. 

Usnesení č.25/2015 
Členové výboru berou informace na vědomí      5 – 0 – 0 

 

 

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 9 3. 2015 

  

 

Podpis předsedy výboru – Aleš Mareček 

 
 


