
 

 
 

 
 
 

USNESENÍ 
9. JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ P13 

ZE DNE 19. 10. 2020  
(jednání bylo vedeno distančně pomocí e-mailové komunikace) 

 

Distančně přítomni: 
 
Předseda výboru:   Aneta Ečeková Maršálová 

Místopředseda výboru:  Mgr. 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, 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 Aneta Ečeková Maršálová pomocí e-mailové korespondence přivítala všechny 

účastníky Sociálního výboru a vyzvala, aby pomocí e-mailu došlo k přihlášení všech členů a hostů výboru 

z důvodu prezence. Dále došlo k výzvě hlasování – „Schválení programu“.  

 

USNESENÍ Č. 105: 

Výbor souhlasí s návrhem programu.       pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 

2- Podněty veřejnosti 

Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová dále požádala účastníky výboru o informaci, zda mají nějaké 

písemné podněty od veřejnosti. Nikdo žádný podnět neobdržel. 

 

USNESENÍ Č. 106: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 



3- Středisko sociálních služeb Prahy 13 

Ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 členy výboru informoval o nových nařízeních ředitele. Členové 
výboru daná nařízení obdrželi v písemné podobě. 
 

USNESENÍ Č. 107: 

Výbor bere informace na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 

 

4- Informace z OSP 

Vedoucí OSP paní Blanka Vildová podala informaci, že  OSP nemá nic k projednání.   
Zároveň však informovala o aktualitách týkajících se projektu Obec přátelská rodině, odkazuje se na 
písemné e-mailové vyjádření, které bylo všem účastníkům výboru zasláno 16. 10. 2020.  Tím bylo naplněno 
usnesení č. 102 ze dne 14. 9. 2020. 
K usnesení č. 95 ze dne 31. 8. 2020, týkající se počtu členů v Klubech seniorů vedoucí OSP uvádí, že 
aktualizace byla zaslána k rukám předsedkyně výboru paní Ečekové Maršálové před samotným zahájením 
tohoto jednání.  Zároveň byla zaslána žádost o přenesení této problematiky mimo Sociální výbor. 
 

USNESENÍ Č. 108: 

Výbor bere informace na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 

 

5-Různé 

Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová členy výboru pozvala na dvoudenní konferenci, která se koná 
ve dnech 19.10 a 20. 10. 2020 pod názvem Stáří spojuje 2020, kterou pořádá Gerontologický institut, 
aktuálně jsou probírána témata týrání a zanedbávání seniorů. 
 

Předsedkyně výboru dále informovala, že v současné chvíli nebude MČ Praha 13 rozdávat obyvatelům 
žádné ústenky, dezinfekci, rukavice apod.  
 
Dále byla zmíněna informace o nejbližších odběrových místech na COVID – 19, která jsou pro občany naší 

městské části ve Fakultní nemocnici v Motole a v laboratoři  Citylab, s.r.o. – Poliklinika Stodůlky. 

 

Předsedkyně výboru dále informovala, že od léta funguje pod Českým červeným křížem proškolování laické 
veřejnosti pro pomáhající činnosti, která si kladou za cíl odlehčit práci prof. zdravotníkům.  
 

USNESENÍ Č. 109: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 3 proti: 0 zdržel se:0 

 

 

 

 

Zápis provedla Hana Zelenková, dne 19. 10. 2020 

 

Podpis předsedkyně výboru pí. Anety Ečekové Maršálové. 

 


