
 

 
 

 
 
 
 

 
U S N E S E N Í 

11. JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ 

ZE DNE 7. 10. 2019  
 

Přítomni:  
 

Předseda výboru:   Aneta Ečeková Maršálová 
Místopředseda výboru:  Bc. Yveta Kvapilová   
Členové výboru:    PaedDr. Blanka Janovská   
    Daria Křivánková  

Ludmila Tichá  
Tajemnice výboru:  Mgr. Blanka Vildová   
Asistentka výboru:                 Hana Zelenková   

Pozvaní hosté: Ředitel SSS Prahy 13 – Lukáš, RNDr. Jiří Mašek, CSc.,  Bc. Petr Syrový - omluven, Bc. Iva 
Dvořáčková-omluvena 

P R O G R A M   J E D N Á N Í: 

1-Schválení programu 
2- Podněty veřejnosti 
3- Středisko Sociálních služeb Prahy 13 
4- Informace z OSP 
5-Různé 
 
1-Schválení programu  
Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová představila jednotlivé body programu.   
K programu nebyly žádné výhrady. 
USNESENÍ Č. 102: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 
 

2-Podněty veřejnosti 
Sociální výbor neobdržel žádné podněty veřejnosti k projednání, zároveň se dnešního jednání 
Sociálního výboru žádná veřejnost neúčastnila.  
USNESENÍ Č. 103: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 
 
 
 
 



3- Středisko sociálních služeb Lukáš 
Ředitel střediska Jiří Mašek výbor informoval o dotacích, o které středisko žádalo. Do přímé 
péče budou zapojeny další 2 pečovatelky. 
USNESENÍ Č. 104: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 

Členům výboru byla podána informace o oficiálním slavnostním termínu předání „Sociálního 
vozidla“. Slavnostní předání se uskuteční 9. 10. 2019 v 10 hodin.   
USNESENÍ Č. 105: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 

Ředitel střediska, pan Jiří Mašek výbor informoval o dlouhodobé nemocnosti personálu a o 
skutečnosti, že provoz Střediska funguje jen díky plnému nasazení zbývajících zaměstnanců a 
za pomoci brigádníků.  
USNESENÍ Č. 106: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 
4- Informace z OSP 
Vedoucí OSP paní Blanka Vildová výbor informovala o Domově pro seniory Zity Kabátové. Dle 
poslední informace na MHMP paní ředitelka doposud nepodala žádost na rozšíření na DZR. 
USNESENÍ Č. 107: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 
Vedoucí OSP paní Blanka Vildová výbor informovala, že na odboru aktuálně probíhá vnitřní 
kontrola. O výsledku budou podány informace na dalším zasedání výboru. 
USNESENÍ Č. 108: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 
Výbor byl informován, že dne 8. 10. 2019 bude probíhat koordinační schůzka aktérů 
Koncepce rodinné politiky. 
USNESENÍ Č. 109: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 
Pan Petr Syrový informoval o Výstavě sociálních služeb v přízemí radnice. Slavnotní zahájení 
je plánováno na 7. 10. 2019, výstava potrvá 14 dnů. 
USNESENÍ Č. 110: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 
Pan Petr Syrový dále informoval, že dne 14. 11. 2019 proběhne společné setkání obcí na 
republikové úrovni projektu Společná adresa. Setkání se uskuteční v obřadní síni naši MČ. 
USNESENÍ Č. 111: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 
Dále byla výboru podána informace o obdržené dotaci z MHMP a to na podporu projektů 
zaměřených na bezdomovectví a 2. splátka pro SSS P13 Lukáš – dofinancování pečovatelské 
služby a na provoz stacionáře.  
USNESENÍ Č. 112: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 
Vedoucí OSP paní Blanka Vildová výbor informovala o charitativní akci „Dejme dětem šanci“, 
která se uskuteční 25. 11. 2019 a dne 31. 10. 2019 se uskuteční opět velmi oblíbená akce 
„Floristika“. 
USNESENÍ Č. 113: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 



Vedoucí OSP paní Blanka Vildová výbor informovala o aktuální informaci týkající se sociálních 
bytů.  MHMP požaduje vrácení všech těchto bytů, respektive převod bytů, včetně stávajících 
nájemníků do správy MHMP.  
USNESENÍ Č. 114: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 
5-Různé 
Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová zmínila, že je nutné, aby veškeré informace 
týkající se pozvánek a plánování akcí byly zasílány s dostatečným časovým předstihem, aby 
bylo na ně možné včas reagovat. Veškeré tyto informace vždy zasílat e-mailem. 
USNESENÍ Č. 115: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 
Dále bylo uvedeno, že v některém z dalších vydání časopisu STOP by bylo vhodné uveřejnit 
rozsáhlejší článek o sociální politice MČ. Nutné rezervovat dostatečný prostor s paní Černou 
z redakce časopisu STOP. Zajistí paní Ečeková Maršálová. 
USNESENÍ Č. 116: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 
Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová připomněla, že dne 17. 10. 2019 se koná 
veřejné projednání s občany na téma „Přístavba Střediska sociálních služeb“. Projednání je 
pro veřejnost realizováno od 16:30 hodin v prostorách SSS P13.  
USNESENÍ Č. 117: 
Výbor bere program na vědomí.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 
Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová informovala, že schůzka v rámci pracovní 
skupiny na MHMP, které je členkou, týkající se „bytů zvláštního určení“  se bude konat 5. 11. 
2019. Čas bude upřesněn.  
USNESENÍ Č. 118: 

Výbor bere informaci na vědomí.   pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Ředitel střediska Jiří Mašek doplnil pozvánku na 17. 10. 2019. Jedná se opět o pochod, 
tentokrát pod názvem „Před Lukášem do Lukáše“. Podrobné informace jsou na web 
stránkách SSS P13. 
USNESENÍ Č. 119: 
Výbor bere informaci na vědomí.   pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová informovala, že Klub seniorů č. 13 není 
spokojen s místem, kde se týdně scházejí. Variantou je možnost realizace klubu v prostorách 
SSS P13. Na dalším zasedání budou sděleny další informace. pan ředitel Mašek bude 
informovat paní předsedkyni o případně volné kapacitě klubovny ve SSS P13. 
USNESENÍ Č. 120: 
Výbor bere informaci na vědomí.   pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Další zasedání výboru se uskuteční v plánovaném termínu 29. 10. 2019 od 9:00 hod. 
USNESENÍ Č. 121: 
Výbor bere informaci na vědomí.   pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
 
Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 7. 10. 2019 
 
Podpis předsedkyně výboru pí. Anety Ečekové Maršálové 


