
 
 

 
 
 
 

 
 

USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ  
SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHY 13 

ze dne 30. 11. 2015 
Přítomni:  
 
Předseda:   P. Aleš Mareček  
Místopředseda:  p. Miloš Drha  
Členové:   p. Štěpán Hošna p. Pavel Vondrovic, p 
Omluven:  p. Pavel Vondrovic, p. Antonín Krejčík  
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 12. zasedání výboru  

4 – Prostory v ulici Jánského po správě sociálního zařízení 

5- Informace o podaných žádostech o dotaci na MHMP na rok 2016 
(Bc. P. Syrový ) 
 
6- Přehled aktualizovaných akcí OSPZ  
(PhDr. H. Volechová) 
 
7- Informace o změnách v Organizačním řádu týkajících se OSPZ  
(PhDr. H. Volechová) 
 
8- Informace o Klubu seniorů Petangue a jeho financování  
(I.Dvořáčková) 
 
9 – SSS Praha 13 – Lukáš  

a) Informace o dokončovacích pracích – kuchyně SSS + slavnostní 
otevření 6. 1. 2016  

b) Informace ze Školského výboru týkající se vzdělání seniorů 
c) Ostatní informace 

10 – Různé 
 



Obsah samotného zasedání: 
V úvodu samotného zasedání předseda přivítal všechny přítomné. 
 
1 – Schválení programu 
 
Usnesení č.78/2015 
Program byl schválen beze změn       3– 0 – 0 
  
2- Kontrola zápisu 
Předseda výboru p. Aleš Mareček seznámil členy výboru s plněním usnesení z minulého zápisu.  
 
Usnesení č.79/2015 
Výbor bere informaci na vědomí.       3– 0 – 0  
 
3 - Schválení termínu konání 12. zasedání výboru 
Na návrh předsedy výboru 12. zasedání výboru proběhne dne 11. 1. 2016 v 10:00 hodin. Pozvánka bude 
opět všem členům zaslána v řádném termínu.   
 
Usnesení č.80/2015 
Výbor bere informaci na vědomí.       3 – 0 – 0 
 
4 – Prostory v ulici Jánského po správě sociálního zařízení 
Předseda výboru p. Mareček výbor informoval, že prostory v ulici Jánského není možné získat. 
Materiál byl též projednán v BK. Nyní probíhají jednání s náhradní alternativou. 
 
Usnesení č.81/2015 
Výbor bere informaci na vědomí       3 – 0-  0  

5 - Informace o podaných žádostech o dotaci na MHMP na rok 2016 

Bc. Petr Syrový výbor informoval, že za sociální odbor byly podány 2 žádosti o dotaci, jedná se žádosti, 
které se podávají každým rokem.  

Usnesení č.82/2015 
Výbor bere informaci na vědomí.       3 – 0 – 0 

6 - Přehled aktualizovaných akcí OSPZ  

Vedoucí soc. odboru výbor informovala o aktualizaci akcí pro zbývající část roku 2015. Plán akcí na rok 
2016 bude představen na výboru dne 11. 1. 2016. 

Usnesení č.83/2015 
Výbor bere informaci na vědomí.       3 – 0 – 0 

7- Informace o změnách v Organizačním řádu týkajících se OSPZ  

Vedoucí soc. odboru výbor informovala o připravovaných změnách v Organizačním řádu Sociálního 
odboru a popisu působnosti zástupce starosty pro tuto oblast. 

Usnesení č.84/2015 
Výbor bere informaci na vědomí.       3 – 0 – 0 
 
 



8- Informace o Klubu seniorů Petangue a jeho financování  
Od nového roku by měl vzniknout 12. klub zaměřený na Petangue.  
 
Usnesení č.85/2015 
Výbor bere informaci na vědomí.       3 – 0 – 0 
 
9-  SSS Praha 13 – Lukáš 

a) Informace o dokončovacích pracích – kuchyně SSS + slavnostní otevření 

16. 12. 2015 v 11:00 hodin proběhne slavnostní zahájení provozu v rekonstruované kuchyni.  

b) Informace ze Školského výboru týkající se vzdělání seniorů 

c)Ostatní informace 
 
Ředitel střediska SSS - Lukáš, RNDr. Jiří Mašek CSc, předložil výboru 2 žádosti o financováni.  
 

1. žádost se týká převodu majetku na KD Mlejn v částce 60 996 Kč 

2. použití investičního fondu na opravu motoru auta v částce 60 000 Kč 
 
Usnesení č.86/2015 
 
Výbor bere předložené informace na vědomí a doporučuje schválit požadované žádosti o financování a 
předložení do RMČ.         3 – 0 – 0  
    
10 – Různé 
 
a) Ve výboru byla projednána žádost pana Krejčíka o příspěvek v částce 80 000 Kč pro organizaci Flor-in 
tělesně postižených vozíčkářů. 
 
Usnesení č.87/2015 
Výbor souhlasí s poskytnutím této částky.      3 – 0 – 0  
 
b) Vedoucí soc. odboru výbor informovala o problému paní Nemétové.  
 
Usnesení č.88/2015 
Výbor bere informaci na vědomí.       3 – 0 – 0 
 
  

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 30. 11. 2015 

 Podpis předsedy výboru – Aleš Mareček 


