
 
 

 
 
 
 

 
 

USNESENÍ Z 1. JEDNÁNÍ  

SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 11. 1. 2016 
Přítomni:  
 
Předseda:   P. Aleš Mareček  
Místopředseda:  p. Miloš Drha  
Členové:   p. Pavel Vondrovic, p. Antonín Krejčík 
Nepřítomen:  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 termín konání výborů pro 1. pololetí roku 2016  

4 – Aktualizace katalogu neziskových organizací 
 
5- Přehled žádostí o dotace odboru sociální péče – informace podají PhDr. H. Volechová, Bc. P. Syrový, I. 
Dvořáčková 
 
6- Příprava akcí Sociálního odboru na 1. pololetí 2016 - informace podá PhDr. H. Volechová 
 
7 – SSS Praha 13 – Lukáš  
 
8 – Různé 
 

 
Obsah samotného zasedání: 
 
V úvodu samotného zasedání předseda přivítal všechny přítomné. 
 
 



1 – Schválení programu 
 
Usnesení č.1/2016: 
Program byl schválen beze změn     pro: 4 proti: 0 zdržel se:    
  
2- Kontrola zápisu 
 
Usnesení č.2/2016: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
3 - Schválení termín konání výborů pro 1. pololetí roku 2016 
 
Usnesení č.3/2016: 
Výbor bere informaci na vědomí a s navrženými termíny souhlasí pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
  
4 – Aktualizace katalogu neziskových organizací 
 
Usnesení č.4/2016: 
Výbor souhlasí s nutnosti aktualizace katalogů neziskových organizací, pověřuje pana Syrového, aby zjistil 
finanční náročnost této aktualizace a cenovou kalkulaci na tisk a zároveň výbor pověřuje předsedu p. 
Marečka, aby se informoval u tajemnice úřadu o možnosti umístění katalogu do mobilní aplikace ÚMČ 
P13.  Na dalším zasedání výboru budou informace podány všem členům výboru.   
    

pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 

5- Přehled žádostí o dotace odboru sociální péče – informace podají PhDr. H. Volechová, Bc. P. Syrový, I. 
Dvořáčková 
 
Výboru byl předložen přehled žádostí 
 
Usnesení č.5/2016: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0  

6- Příprava akcí Sociálního odboru na 1. pololetí 2016 - informace podá PhDr. H. Volechová 

Paní Volechová výbor informovala o přípravách akcí na tento rok. Akce budou konzultovány se ZS Jarošem 
a předsedou výboru p. Marečkem. Kompletní seznam plánovaných akcí bude přednesen na dalším 
zasedání výboru. V této příležitosti byla vedena debata i ohledně koncertu Evy a Vaška. Jelikož se jedná o 
akci, kdy hudebníci hrají na playback, bylo by vhodnější a pro seniory jistě zajímavější oslovit jinou 
tematickou skupinu, hrající živě a cenově bude přijatelnější. V této souvislosti paní Zelenková osloví 
skupinu, která hrála na parníku v roce 2014, která byla velice kladně seniory hodnocena. Paní Zelenková 
zajistí cenovou kalkulaci a možné termíny. 

Usnesení č.6/2016: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

7 - SSS Praha 13 – Lukáš 

Ředitel střediska RNDr. Jiří Mašek Csc. výbor informoval o úspěšném zahájení provozu v nově 
rekonstruované kuchyně. Dále byl výbor informován o přípravách akcí střediska pro seniory pro tento 
kalendářní rok. Konkrétní akce a jejich harmonogram bude předložen na dalším zasedání výboru. 

Usnesení č.7/2016: 
Výbor bere informace na vědomí.     pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 



 

8 – Různé 

Pan Krejčík vznesl dotaz, v jakém stavu je oprava bezpečnostní sítě u hřiště ve Středisku Soc. Služeb, na 
kterou byly vyčleněny fin. prostředky . 

Ředitel SSS P13 pan Mašek odpověděl, že oprava sítě by vyšla na 9 000 Kč, bohužel instalace je tak 
finančně náročná, že od záměru opravy sítě upouští.  

Po diskuzi ohledně instalace sítě se výbor usnesl, že by v této věci oslovit hasičský sbor na Praze 13 
s žádostí o pomoc s instalací sítě. V této příležitosti Výbor ukládá panu Maškovi, aby s panem ZS Jarošem 
vedl jednání a byl osloven hasičský sbor. 

Pan Krejčík vznesl dotaz, kdo je administrátorem nové mobilní aplikace ÚMČ P13. Výborem mu bylo 
doporučeno se v této věci obrátit na tajemnici úřadu. 

Předseda výboru vznesl dotaz, kolikrát ročně je povinné zasedání komise pro OSPOD a zda je nyní v plánu 
první zasedání pro tento rok.  

Usnesení č.8/2016: 
Výbor bere informace na vědomí a ukládá vedoucí OSPZ zjistit tuto informaci a na dalším zasedání výbor 
informovat. 

 

 

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 11.1 2016 

 Podpis předsedy výboru – Aleš Mareček 

 


