
 

 
 

 
 

 
 

U S N E S E N Í 
12. JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ 

ZE DNE 31. 10. 2019 
 

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

Ludmila Tichá - omluvena 
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 

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.  Z časových důvodů ředitele SSS 
P13 pana Maška, bude bod 3 upřednostněn, bude následovat bod 4, poté se bude pokračovat dle stanoveného 
programu jednání. 
K programu nebyly žádné výhrady. 
USNESENÍ Č. 122: 
Výbor bere program na vědomí.       pro: 3 proti: 0 zdržel se:0 
 
Středisko Sociálních služeb Prahy 13 
Ředitel střediska, pan Jiří Mašek výbor opětovně informoval o dlouhodobé nemocnosti personálu a faktu, že provoz 
Střediska funguje jen díky plnému nasazení zbývajících zaměstnanců a za pomoci brigádníků.  
USNESENÍ Č. 123: 
Výbor bere program na vědomí.       pro: 3 proti: 0 zdržel se:0 
 
Dále byl výbor informován o aktualizaci Zřizovací listiny SSS P13. Aktivně se pracuje na úpravách. V této věci je úzká 
spolupráce s OSP, EKO a OLP. Aktualizovaná verze bude poté předložena na jednání Sociálního výboru s doporučením 
na schválení v RMČ.  Předpoklad předložení do RMČ je 1 – 2. čtvrtletí 2020.  
USNESENÍ Č. 124: 
Výbor bere program na vědomí.       pro: 3 proti: 0 zdržel se:0 
 
Pan Mašek dále uvedl informace k potřebám „Tísňových linek“. K této záležitosti bylo vedeno jednání se službou 
„Anděl strážný“. Služba by sloužila výhradně pro potřeby seniorů, kteří jsou bydlící v SSS P13—Lukáš. Bylo důrazně 
zmíněno, že tato služba nemá ničím konkurovat poskytované službě od MČ P13 – Život 90. Služba pro SSS P13 je 
vybírání dle specifik objektu a na specifické podmínky a potřeby klientů bydlících ve Středisku. 



USNESENÍ Č. 125: 
Výbor bere program na vědomí.       pro: 3 proti: 0 zdržel se:0 
 
Pan Mašek dále zmínil informaci o připravované tradiční akci „Vánoční punčování“. Termín 3. 12. od 14 hodin 
v prostorách jídelny SSS P13.  
USNESENÍ Č. 126: 
Výbor bere program na vědomí.       pro: 3 proti: 0 zdržel se:0 
 
Informace z OSP 
Vedoucí OSP paní Blanka Vildová výbor informovala o dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotací pro 
SSS Praha 13 . 
USNESENÍ Č. 127: 
Výbor doporučuje RMČ schválit dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací DVS/04/03/007780/2019.
          pro: 3 proti: 0 zdržel se:0 
 
Dále byl paní Vildovou výbor informován o stále přetrvávajících nejasnostech se zpětným převzetím sociálních bytů 
zpět do správy MHMP. V zájmu Prahy 13 je, aby byty byly předány včetně aktuálních nájemníků. Aktuálně se čeká na 
vyjádření Bytové komise MHMP. Datum, kdy by mělo být vše jasné a mělo dojít ke zpětnému předání bytů, není 
známé. Se stávajícími nájemci bytů se pracuje běžným způsobem, aktuálně bude probíhat prodlužování nájemních 
smluv o 3 měsíce. 
USNESENÍ Č. 128: 
Výbor bere program na vědomí.       pro: 3 proti: 0 zdržel se:0 
 
Vedoucí OSP paní Vildová informovala o připravované akci „Dejme dětem šanci“, která se bude konat v prostorách 
radnice dne 25. 11. 2019. 
USNESENÍ Č. 129: 
Výbor bere program na vědomí.       pro: 3 proti: 0 zdržel se:0 
 
Podněty veřejnosti 
Předsedkyně Výboru paní  Aneta Ečeková Maršálová přečetla písemný podnět občana, který se týká problematického 
sousedského soužití v bytovém době v ulici Jánského.    
Tento písemný podnět je od občana již urgencí na řešení pro ně velmi tíživé situace a prosba o zajištění stavu. Jedná 
se o problém, který byl na OSP podán již v září.  
Vedoucí OSP paní Vildová k věci uvedla, že ve věci proběhlo jednání 4. 10. 2019 s občanem, který podnět uvedl.            
S paní, o kterou se jedná, je na OSP veden spis. 
Předsedkyně výboru paní Aneta Ečeková Maršálová žádá vedoucí OSP o písemnou odpověď s uvedením všech 
možností řešení. 
USNESENÍ Č. 129: 
Výbor bere program na vědomí.       pro: 3 proti: 0 zdržel se:0 
Různé 
Výboru byly předloženy termíny zasedání na 1. polovinu roku 2020. 
USNESENÍ Č. 130: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
 
 
Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 31. 10. 2019 
 
Podpis předsedkyně výboru pí. Anety Ečekové Maršálové 
 

 


