
 
 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 19. 1. 2015 

 
 
Přítomni:  
 
Předseda:  P. Aleš Mareček  
Členové:  p. Pavel Vondrovic, p. Miloš Drha, pí. Ludmila Tichá 
Tajemnice:  pí. Helena Hájková 
Asistentka:  pí. Hana Zelenková 
Omluveni: p. Štěpán Hošna  

Pozvaní hosté: ředitel SSS Prahy 13 – Lukáš, RNDr. Jiří Mašek, CSc. a Bc. Petr Syrový 

Program:     
1-Schválení programu 
2-Schválení jednacího řádu a náplň činnosti výboru 
3-Schválení termínů konání výboru pro rok 2015 
4-Volba místopředsedy výboru 
5-Návrh rozpočtu OSPZ 
6-Informace o jubilantech 
7-Projekt „Integrace cizinců“ 
8-Standardy kvality SPOD 
9-Komise starosty pro SPOD  
10-Kluby seniorů 
11-SSS Praha 13 Lukáš  
12-Různé 

 
Úvodem pan předseda výboru Aleš Mareček přivítal členy a hosty výboru. Přílohy k jednání 
obdrželi všichni členové. 
 
1 – Schválení programu 
 
Předseda výboru p. Aleš Mareček seznámil všechny členy výboru s programem dnešního zasedání. 
Usnesení č.1/2015:       4-0-0 

a) Výbor jednomyslně schválil program jednání      
 
2- Schválení jednacího řádu a náplň činnosti výboru 
 
Předseda výboru p. Aleš Mareček seznámil všechny členy výboru s řádem a náplní činnosti výboru. 
Usnesení č.2/2015:       4-0-0 

a) Výbor bere náplň činnosti a řád na vědomí a s návrhem souhlasí.  
b)  Výbor doporučuje prostřednictvím předsedy návrh činnost předat  tajemnici ÚMČ Prahy 13 

k předložení do RMČ dne 26. 1. 2015. 
 
3 – Schválení termínů konání výboru pro rok 2015 
 
Usnesení č.3/2015:       4-0-0 
Výbor bere informace na vědomí a s návrhem souhlasí.    



 

4-Volba místopředsedy výboru 

Předseda výboru p. Aleš Mareček navrhl do funkce místopředsedkyně výboru paní Ludmilu Tichou. 

Usnesení č.4/2015:       4-0-0 
a) Výbor jednomyslně odsouhlasil volbu paní Tichá na post předsedkyně výboru 
b) Výbor doporučuje prostřednictvím předsedy výboru informovat o výsledku volby 

místostarostu p. Jaroše s předložením informace do RMČ.  

5-Návrh rozpočtu OSPZ 

Tajemnice výboru paní Hájková okomentovala návrh rozpočtu OSPZ.  

Usnesení č.5/2015:       4-0-0 
a) Výbor bere informace na vědomí a s návrhem souhlasí.  
b) Výbor doporučuje prostřednictvím předsedy výboru informovat o usnesení výboru 

místostarostu p. Jaroše s doporučením schválení tohoto rozpočtu v ZMČ Prahy 13. 

6-Informace o jubilantech 

Předsedou výboru byla sdělena členům výboru informace o Jubilantech a návrh změny administrativy 
s tím spojené. 

Usnesení č.6/2015:       4-0-0 
a) Výbor bere informace na vědomí a podporuje návrh předsedy výboru na změnu 

administrativy 
b) Výbor doporučuje prostřednictvím předsedy výboru informovat o usnesení místostarostu p. 

Jaroše s doporučením na podporu změny v RMČ. 

7-Projekt „Integrace cizinců“ 

Projekt začleňování menšin výboru představil p. Syrový.  

Usnesení č.7/2015:       4-0-0 
a) Výbor bere informace na vědomí a podporuje aktivity v tomto projektu. 
b) Výbor žádá p. Syrového o průběžné informace o těchto aktivitách na dalších zasedáních 

výborů      

8-Standardy kvality SPOD + 9-Komise starosty pro SPOD  

Materiál předkládala tajemnice výboru paní Hájková.  Zároveň byla paní tajemnici vznesena dotaz na 
zřízení komise SPOD, která je definována zákonem a její složení a návrh jmen je nutné stanovit.  

Usnesení č.8/2015:       4-0-0 
Výbor bere informace na vědomí  
Usnesení č.9/2015:       4-0-0 
Výbor žádá prostřednictvím předsedy výboru  požadavek na sestavení komise předat panu starostovi 
ÚMČ P13. 
   



 

10-Kluby seniorů 

 Předseda výboru požádal vedoucí  OSPZ o aktualizace klubu seniorů pro rok 2015. Aktualizovat 
kontakty a počty členů v jednotlivých klubech. Z důvodu velkého zájmu seniorů o zápis do klubů bude 
potřeba zřídit další a to již 10. klub.    

Usnesení č.10/2015:       4-0-0 
a) Výbor bere informace na vědomí a podporuje  vznikl nového klubu 
b) Výbor požaduje po vedoucí OSPZ o předložení aktualizaci klubů do příštího zasedání výboru 
c) Výbor doporučuje informovat prostřednictvím předsedy výboru místostarostu P. Jaroše o 

potřebě zřízení 10. klubu seniorů 
 
 

11-SSS Praha 13 Lukáš 

11-a) Ředitel SSS Prahy 13, RNDr. Jiří Mašek, CSc. předložil výboru materiál týkající se změny zřizovací 
listiny Bod 6. 

Usnesení č.11a/2015:       4-0-0 
a) Výbor se s materiálem seznámil  
b) Výbor ukládá řediteli SSS Prahy 13, prostřednictvím kanceláře místostarosty P. Jaroše předložit 
materiál do FV ZMČ a poté do RMČ a ZMČ. 
 

11-b) rozpočet SSS Prahy 13 

Ředitel SSS Prahy 13, RNDr. Jiří Mašek, CSc. předložil výboru materiál o přípravě rozpočtu na rok 
2015.  

Usnesení č.11b/2015:       4-0-0 
a) Výbor bere předložený materiál na vědomí  
b) Výbor ukládá řediteli SSS Prahy 13, prostřednictvím kanceláře místostarosty P. Jaroše předložit 
materiál do FV ZMČ a poté do RMČ a ZMČ a konzultaci s vedoucím EKO p. Marešem. 
c) Výbor doporučuje FV a vedoucímu EKO průběžné kontroly čerpání rozpočtu SSS Prahy 13 
d) Výbor žádá ředitele SSS Prahy 13 pana RNDr. Maška o doplňující formace z jakého důvodů došlo 
v rozpočtu o 30% navýšení na energie. 
 

11-c)- sazebník úkonů za sociální služby platný od  1.ledna 2015 

Ředitel SSS Prahy 13, RNDr. Jiří Mašek, CSc. předložil výboru Sazebník úkonů za sociální služby.  

Usnesení č.11c/2015:       4-0-0 
a)Výbor žádá ředitele SSS Prahy 13 pana RNDr. Jiřího Maška do příštího zasedání výboru sazebník 
řádně vysvětlit a odůvodnit jednotlivé úkony tak, aby nedošlo je zdvojení úkonů.  
b) Výbor ukládá ředitele SSS Prahy 13 pana RNDr. Jiřího Maška o pravidelném čtvrtletním srovnání 
úkonů a předkládání výboru 
 



 

12 - Různé 

12-a-p. Syrový informoval výbor o nutnosti obsazení Grantové komise pro rok 2015.  

Usnesení č.12a/2015:       4-0-0 
a) Výbor bere na vědomí nutnost obsazení Grantové komise 
b) Výbor ukládá předsedovi výboru informovat zástupce starosty P. Jaroše o nutnosti obsazení 

komise. 

12-b- paní Hájková informovala výbor o volném nebytovém prostoru po bývalém mléčném barvu Bílá 
Vrána.  

Usnesení č.12b/2015:       4-0-0 
a) Výbor bere na vědomí a podporuju snahu o získání tohoto prostoru 
b) výbor žádá prostřednictvím svého předsedy informovat o tomto záměru místostarostu p. 

Jaroše a jeho jménem odeslat dotaz na MHMP se žádostí o bezplatný pronájem tohoto 
prostoru. 

 

 

 
 
Aleš Mareček 
Předseda Sociálního výboru ZMČ, v.r. 

 

Zapsala dne 19. 1. 2015: Hanka Zelenková  

 


