
 

 
 

 
 
 
 

 
U S N E S E N Í 

3. JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ 

ZE DNE 9. 3. 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 – Lukáš, RNDr. Jiří Mašek, CSc.,  Bc. Petr Syrový, Bc. Iva Dvořáčková 

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 

-Vnitřní Provozní opatření ve SSSP13 v souvislosti s rizikem infekce COVID – 19 
-Spolupráce Střediska  a Palaty na vzdělávacím projektu „Vzdělávání pečujících o osoby se syndromem demence“ 
-Rozhodné podmínky pro ubytování v Domě pro seniory Lukáš  
-Volnočasové aktivity pro seniory organizované střediskem v prvním pololetí 2020 

4- Informace z OSP 
-Informace o přidělených dotacích pro Středisko sociálních služeb Praha 13, včetně veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace DOT/82/03/000492/2020. 
-Informace o DS ZK 
-Sociální byty – prodlužování smluv od 1. 5. 2020 o jeden rok 
-Rodinná politika, možnost zapojení do soutěže MPSV: „Obec přátelská rodině“ 
-Týden pěstounství v Praze – zapojení MČ Praha 13 do projektu MPSV  
-Tabulka kulturních akcí pro seniory 
-Retro kavárna, schválení finanční daru pro končící vedoucí, aktuálně z klubů seniorů  

5-Různé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1-Schválení programu  
Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová představila jednotlivé body programu.   
USNESENÍ Č. 35: 
Výbor bere program na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 
2- Podněty veřejnosti 
Vedoucí OSP paní Vildová informovala o podnětu občana, že oceňuje přístup radnice k situaci s novým typem 
Koronoviru, ale ráda by požádala o informace, na koho se mají senioři obracet, pokud mají být v karanténě. 
USNESENÍ Č. 36: 

Výbor bere informaci na vědomí.       pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 37: 

Výbor doporučuje pravidelně distribuovat informace všem seniorům pomocí web stránek MČ Praha 13, Virtuálního 
klubu seniorů, pomocí Střediska Sociálních služeb a OSP. 
        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
3- Středisko sociálních služeb Prahy 13 
 
a)Vnitřní Provozní opatření ve SSSP13 v souvislosti s rizikem infekce COVID – 19 
Ředitel Střediska pan Jiří Mašek výbor informoval o provozních opatřeních Střediska v souvislosti rizikem nákazy.  
USNESENÍ Č. 38: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 
b)Spolupráce Střediska  a Palaty na vzdělávacím projektu „Vzdělávání pečujících o osoby se syndromem demence“ 
Ředitel Střediska pan Jiří Mašek výbor informoval, že Středisko sociálních služeb Prahy 13 oslovili zástupci Palaty – 
Domova pro zrakově postižené s nabídkou spolupráce při realizaci projektu Vzdělávání pečujících o osoby se 
syndromem demence. 
USNESENÍ Č. 39: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 
c)Rozhodné podmínky pro ubytování v Domě pro seniory Lukáš 
Ředitel Střediska pan Jiří Mašek výboru předložil materiál, týkají se dokumentu pod názvem: Rozhodné podmínky  
pro uzavření smlouvy o ubytování a dodatků ke smlouvám o ubytování se žadatelem, resp. ubytovaným v objektu 
Domu pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746/37, Praha 5 – Stodůlky.  
USNESENÍ Č. 40: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 41: 
Výbor doporučuje vedoucí OSP pí. Vildové písemně připomínkovat materiál, případně navrhnout jiná řešení a 
předložit k rukám předsedkyně výboru pí. Ečekové Maršálové do týdne.   pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 
d) -Volnočasové aktivity pro seniory organizované střediskem v prvním pololetí 2020 
Ředitel Střediska pan Jiří Mašek výboru předložil aktualizovaný seznam volnočasových aktivit pro seniory. Seznam se 
bude aktualizovat na základě situace týkající se nákazy COVID – 19. 

USNESENÍ Č. 42: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 
4- Informace z OSP 
a)Informace o přidělených dotacích pro Středisko sociálních služeb Praha 13, včetně veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotace DOT/82/03/000492/2020. 
USNESENÍ Č. 43: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 
b)Informace o DS ZK 
Vedoucí OSP paní Vildová výbor informovala, že aktuálně nejsou nové informace týkající se registrace nových služeb 
DS DZ.  
USNESENÍ Č. 44: 
Výbor bere program na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 
 



c) Sociální byty – prodlužování smluv od 1. 5. 2020 o jeden rok 
Vedoucí OSP paní Vildová výbor informovala, že stále nejsou od MHMP žádné nové informace. Z tohoto důvodu 
budou s klienty prodlouženy aktuální nájemní smlouvy v sociálních bytech na dobu 1 roku. 
Celková platební morálka všech klientů je velmi dobrá. 
USNESENÍ Č. 45: 
Výbor bere program na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
USNESENÍ Č. 46: 
Výbor doporučuje předložit Bytové komisy návrhy na prodloužené smluv.   pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 
 
d)Rodinná politika, možnost zapojení do soutěže MPSV: „Obec přátelská rodině“ 
Vedoucí OSP paní Vildová výbor informovala o zapojení úřadu do projektu – soutěže Obec přátelská rodině, 
respektive se bude jednat o přihlášení do soutěže Obec přátelská seniorům. Do 22. 3. 2020 je nutné předložit 
přihlášku.  
USNESENÍ Č. 47: 
Výbor bere program na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 
e) Týden pěstounství v Praze – zapojení MČ Praha 13 do projektu MPSV 
Vedoucí OSP paní Vildová výbor informovala, že o pěstounství není velký zájem, nárůst nových pěstounů není velký, 
Cílem akce „Týden pěstounství“ je získat nové pěstouny. Předběžný termín je stanoven na 3-4. 6. 2020.  
USNESENÍ Č. 48: 
Výbor bere program na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 
f)Tabulka kulturních akcí pro seniory 
Výbor byl informován o zrušení Senior Akademie. Nejedná se tedy o přerušení, ale o ukončení celé série přednášek.  
Tabulka plánovaných akcí je přílohou zápisu, vše se však odvíjí od situace s infekcí COVID – 19. 
USNESENÍ Č. 49: 
Výbor bere program na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 
g) Retro kavárna, schválení finanční daru pro končící vedoucí, aktuálně z klubů seniorů 
Vedoucí Retro kavárny pí. Kubištová po 2 letech končí v této pozici. Aktuálně přechází na pozici vedoucí klubu seniorů 
č.3.  Retro Kavárnu vedla po celou dobu bezplatně a z tohoto důvodu by OSP navrhlo k jejímu odchodu finanční dar 
v částce 5000 Kč. Peníze budou hrazeny z rozpočtu OSP. 
USNESENÍ Č. 50: 
Výbor souhlasí s finančním darem v částce 5000 Kč.  
 

h) Pan Petr Syrový informoval členy výboru o další žádosti na zřízení služby s Životem 90. Jedná se již v pořadí o 32. 
žadatele. 
Žádost bude projednána na zasedání rady MČ dne 24. 2. 2020. 
USNESENÍ Č. 51: 
Výbor bere informaci na vědomí.                 pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 
USNESENÍ Č. 52: 
Výbor doporučuje RMČ uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce zařízení.                         pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0  
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Hana Zelenková, dne 9.3 2020 
 
Podpis předsedkyně výboru pí. Anety Ečekové Maršálové 
 


