
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ  
SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHY 13 

 
ze dne 25. 5. 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 jednání:   

1- Schválení programu 

2- Kontrola zápisu  

3- Schválení termínu konání 5. zasedání výboru  

4 – Prostory PSSZ Jánského – informace 

5 – Komise pro OSPOD 

6 – Výstavba domu pro seniory 

7 - Dotační program v oblasti sociálních a doprovodných služeb pro rok 2015 - vyhlášení 

8- Středisko sociálních služeb 

9-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.34/2015 
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. Došlo 
k rekapitulaci projednaných bodů a předání informací, jak byly body plněny nebo se na nich pracuje a 
jsou dlouhodobějšího charakteru. Diskuse na toto téma byla vedena nad těmito tématy z minulého 
zápisu: 
 

A) Prostory SSPZ Jánského – předseda informoval o stále probíhajících jednání s majitelem 
objektu. ZS Pavel Jaroš písemné oslovil MHMP pana Svobodu dne 14. 5. 2015 o záměru MČ 
vybudovat v objektu multifunkční zařízení tzv. prostupné bydlení, sociální a návazné služby 
občanům a aby došlo k svěření nebytového prostoru do majetku MČ. 

 
Usnesení č.35/2015 
Výbor bere informaci na vědomí a žádá ZS Pavla Jaroše, aby na příštím zasedání Soc. výboru členy 
informoval o odpovědi z MHMP. 
           5– 0 – 0 
 

B) Senioři – kulturní aktivity – předseda výbor informoval, že se ve spolupráci s EKO podařilo 
získat 60. 000 Kč z VHP, které budou sloužit výhradně na kulturní aktivity seniorů a to na 
nákup plavenek, vstupenek do kulturních zařízení.  

 
Usnesení č.36/2015 
Výbor bere informaci na vědomí a podporuje tento záměr na rozšíření aktivit pro seniory a žádá 
ředitele SSS Prahy 13 – RNDr. Jiřího Maška, CSc. o zjištění aktuální ceny plavenek a možnost nákupu.  
           5–0 – 0   
 
 
3 - Schválení termínu konání 3. zasedání výboru 
 
Na návrh předsedy výboru se 4. zasedání uskuteční dne 22.06.2015 v 10:00 hodin. Pozvánka bude 
opět všem členům zaslána v řádném termínu.  Výbor s termínem jednomyslně souhlasil. 
           
Usnesení č.37/2015 
Výbor souhlasí s navrženým termínem.       5–  0 –  0 
       
 
4- Prostory PSSZ Jánského – informace 
Aktuální informace k tomuto bodu byly sděleny výboru v bodě č. 2 – kontrola zápisu 
 
Usnesení č.38/2015 
Výbor bere předložené informace na vědomí.      5 – 0 – 0 



5 – Komise pro OSPOD 

Předseda výbor informoval o podané rezignaci tajemnice OSPOD  
 
Usnesení č.39/2015 
Výbor bere předložené informace na vědomí.      5 – 0 – 0 

 

6- Výstavba domu pro seniory 

ZS Pavel Jaroš výbor informoval, že jednání na toto téma neustále pokračují.  Stále se hovoří o 
několika variantách, které by splnily záměr MČ o vybudování Domova pro seniory. 

Usnesení č.40/2015 
Výbor bere informaci na vědomí a žádá ZS Pavla Jaroše na dalším zasedání výboru předložit 
ucelenější informace o stavu Výstavby domu pro seniory.    5 – 0 – 0 

 

7- Dotační program v oblasti sociálních a doprovodných služeb pro rok 2015 – vyhlášení 

Pan Syrový informoval, že se aktuálně sestavuje dotační plán, který by měl být v tomto týdnu 
finalizován. 

Usnesení č.41/2015 
Výbor bere předložené informace na vědomí.     5 – 0 – 0 

 

8- Středisko sociálních služeb 

Ředitel střediska RNDR. Jiří Mašek, CSc. výbor informoval o obdržení dotace z MPSV pro tento rok. 

Usnesení č.42/2015 
Výbor bere informaci na vědomí a prostřednictvím ZS Pavla Jaroše žádá o administraci materiálů a 
předložení do potřebných orgánů MČ.               5 – 0 – 0  

Pan Mašek dále výbor informoval o stále nutnosti přijetí sociálního pracovníka. Podrobnosti budou 
projednány s panem ZS Jarošem. 

Usnesení č.43/2015 
Výbor bere informaci na vědomí a žádá na dalším výboru předložit výsledek jednání mezi p. Maškem 
a ZS Jarošem.         5 – 0 – 0  
 

Pan Mašek dále výbor požádal o podporu týkající se žádosti na poskytnutí dotace z VHP pro SSS P13 – 
Lukáš. Oficiálně žádost je předána do sekretariátu pana ZS Pavla Jaroše. Celkem vznikl požadavek na 
podporu v částce 400 000 Kč . 

 



Usnesení č. 44/2015 

Výbor se s předloženým materiálem seznámil a žádá pana ZS Jaroše, aby s panem Maškem proběhlo 
jednání nad vhodností a potřebou jednotlivých položek na dotace a předloží informaci na dalším 
zasedání soc. výboru.       5 – 0 – 0  

9- Různé 

Pan Krejčík předložil výboru dotaz, který obdržel od paní zastupitelky Tódlové a týká se 
shromažďování lidí bez domova pod tubusem metra v oblasti mezi Hůrkou a Centrálním parkem.  

Usnesení č. 45/ 2015 

Výbor bere informaci na vědomí a žádá, pane Krejčíka, aby paní Tódlové odpověděl na její dotaz a 
zároveň žádá pana Syrového o zahájení jednání s vedením fondu Naděje o označení prostoru, které 
terénní služba probíhá.        5 – 0 – 0  

Pan Krejčík se na výbor obrátil s dotazem týkající se možné podpory pro hendikepované sportovce.  

Usnesení č. 46/ 2015 

Výbor doporučil vypracovat oficiální žádost o příspěvek a věc projednat s panem ZS Jarošem. 

          5 – 0 – 0  

 

 

 

        

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 25. 5. 2015 

  

Podpis předsedy výboru – Aleš Mareček 

 
 


