
 

 
 

 
 
 

 
U S N E S E N Í 

4. JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ P13 

ZE DNE 4. 5. 2020 
 

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 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 

-  Informace o provozu Střediska sociálních služeb Prahy 13 v nouzovém stavu v souvislosti s výskytem 
onemocnění Covid-19 

- Nařízení ředitele ze dne 18. 3. 2020 o pohybu osob v objektu SSS P13  
- Interní směrnice SSS P13 k nouzovému stavu k 10. 4. 2020 
- Informace:  Usn. vl. ČR 461, rozvolnění sociálních služeb 

Usn. vl. ČR 461, příloha  
4- Informace z OSP 

-  Informace o poskytnutí dotace na výkon sociální práce 
- Informace o DS ZK 
- Sociální byty – prodlužování smluv od 1. 5. 2020 o jeden rok, uzavření  smlouvy s panem Niemczykem 
- Rodinná politika, zapojení do soutěže MPSV: „Obec přátelská rodině“ 
- Tísňová péče Život 90 – žádost o výpůjčku 
- Společná adresa – informace  

5-Různé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1-Schválení programu  
Předsedkyně výboru paní Aneta Ečeková Maršálová představila jednotlivé body programu.   
USNESENÍ Č. 53: 

Výbor bere program na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 
2- Podněty veřejnosti 
Předsedkyně výboru paní Aneta Ečeková Maršálová členy výboru informovala o zavedení více druhů aktivit, které 
vedou k zabezpečení našich občanů v této nelehké době. 
Mezi nejvíce ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní nebo osoby s oslabenou imunitou. Do pomoci 
jsou proto zapojeni „profesionálové“ nejen z úřadu městské části – sociální pracovníci, členové místní Agendy 21, 
sociálního výboru, zastupitelé i dobrovolníci z řad vietnamské komunity a skauti.  
V případě, že vznikne potřeba ústenek nebo desinfekce, mohou se občané na nás obrátit se žádostí prostřednictvím e-
mailu  rousky@praha13.cz.  
USNESENÍ Č. 54: 
Výbor bere informaci na vědomí.       pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
         
3- Středisko sociálních služeb Prahy 13 

-Informace o provozu Střediska sociálních služeb Prahy 13 v nouzovém stavu v souvislosti s výskytem onemocnění 
Covid-19 

- Nařízení ředitele ze dne 18. 3. 2020 o pohybu osob v objektu SSS P13  
- Interní směrnice SSS P13 k nouzovému stavu k 10. 4. 2020 
- Informace:  Usn. vl. ČR 461, rozvolnění sociálních služeb 

 Usn. vl. ČR 461, příloha  
 
Ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 členy výbor informoval o situaci ve Středisku sociálních služeb Prahy 13. 
Informoval o aktuálních nařízeních ředitele, která se týkají opatření a chodu Střediska sociálních služeb Prahy 13 a 
korespondují s nařízením Vlády a vydanou metodikou. 
Došlo k seznámení s aktuálním nařízením ředitele č. 4/2020, které obsahuje poslední informace týkající se opatření 
přijatých ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19. 
Veškeré činnosti klubů seniorů, volnočasové aktivity a aktivit klubu Kulička jsou do 31. 8. 2020 pozastaveny. 
USNESENÍ Č. 55: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 
4- Informace z OSP 
Vedoucí OSP paní Blanka Vildová poděkovala Sociálnímu výboru a místní Agendě 21 za pomoc v této výjimečné 
situaci.  Především velmi rychlé a efektivní organizaci při zajištění výroby a distribuci roušek zde na úřadě.   
 

- Informace o poskytnutí dotace na výkon sociální práce 
Vedoucí OSP paní Blanka Vildová informovala o rozhodnutí MPSV  o poskytnutí  dotace na výkon sociální práce pro 
rok 2020 ve výši 965 568,- Kč.  Finance jsme zatím neobdrželi.  
USNESENÍ Č. 56: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 

- Informace o DS ZK 
Výbor byl informován o dotazu paní zastupitelky Ivany Todlové, která se dotazovala na stav registrace Domova pro 
seniory Zity Kabátové (DS) na lůžka DZR. V této věci byla kontaktována opětovně paní ředitelka  DS a bylo následně 
sděleno, že registrace je stále ve fázi připrav a zajištění veškerých potřebných dokumentů.  
Dále byl výbor informován, že rezervovaná kapacita lůžek je naplněna, aktuálně se uvolnilo jedno místo. Bude nutné 
svolání Umísťovací komise z důvodu uvolnění jednoho lůžka a obsazení novým žadatelem. 
USNESENÍ Č. 57: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 

- Sociální byty – prodlužování smluv od 1. 5. 2020 o jeden rok, uzavření  smlouvy s panem Niemczykem 
Výbor byl informován, že stále nedošlo ke změně, kterou avizovalo MHMP, aby sociální byty přešly pod jejich správu. 
Jelikož situace zůstává nezměněna, dochází k prodloužení stávajících smluv se stávajícími klienty.  
USNESENÍ Č. 58: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

mailto:rousky@praha13.cz


 
 

- Rodinná politika, zapojení do soutěže MPSV: „Obec přátelská rodině“ 
Výbor byl informován o zrušení veškerých plánovaných akcí. Akce jsou zrušeny do odvolání.  
Přihláška do soutěže „Obec přátelská rodině“ byla odeslána, aktuálně se čeká na další instrukce a informace. 
USNESENÍ Č. 59: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 

- Tísňová péče Život 90 – žádost o výpůjčku 

Vedoucí OSP paní Blanka Vildová informovala členy výboru o další žádosti na zřízení služby s Životem 90. Jedná se o 
mobilní zařízení. 
USNESENÍ Č. 60: 
Výbor bere informaci na vědomí.       pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
USNESENÍ Č. 61: 
Výbor doporučuje RMČ uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce zařízení.   pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 
- Společná adresa – informace  

Projekt Společná adresa byl pro letošní rok podpořen ze strany Ministerstva vnitra poskytnutím dotace ve výši 
1 366 000,- Kč. Akce k projektu „Společná adresa“ se budou konat v náhradních termínech. Termíny budou 
upřesněny.  
USNESENÍ Č. 62: 
Výbor bere informaci na vědomí.       pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
5-Různé 
Ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 členy výboru informoval o hospodaření Střediska za 1. čtvrteční 2020. 
Upozornil, že ekonomické dopady do hospodaření organizace v souvislosti s pandemií  Coronaviru, se promítnou ve 2. 
kvartálu 2020.  
USNESENÍ Č. 63: 
Výbor bere informaci na vědomí.       pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Předsedkyně výboru paní Aneta Ečeková Maršálová členy výboru informovala, že díky spolupráci s MHMP a i místní 
Agendou 21 došlo k zajištění náhradních ústenek pro všechny ZŠ, MŠ a SŠ. Jedná se o ústenky látkové, sterilizované, 
které budou školám sloužit jako náhradní při zajištění jejich provozu. ZŠ a SŠ obdrží 200 ks a každá MŠ 100 ks. Stejný 
počet 200 ks obdržel i Dům dětí a mládeže. 
USNESENÍ Č. 64: 

Výbor bere informaci na vědomí.       pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
Zápis provedla Hana Zelenková, dne 4. 5. 2020 
 
Podpis předsedkyně výboru pí. Anety Ečekové Maršálové 
 
 
 
 


