
 
 
 

 
 
 
 

USNESENÍ 
1. JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ 

ZE DNE 17. 12. 2018  
 

Přítomni:  
 

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

Ludmila Tichá 
Tajemnice výboru:  Mgr. Blanka Vildová 
Asistentka výboru:   pí. 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-Rodinná politika – zpráva o realizovaných akcí (podpora příměstských táborů, info stojany, 
hrací koutek atd.)  a čerpání finančních prostředků do konce roku 2018 – Vildová, Syrový 
3-Vytvoření platformy pro realizaci rodinné politiky – komise pro rodinnou politiku – Vildová 
4-Kritéria pro přijímání občanů P13 na lůžka rezervované kapacity DS Zity Kabátové – 
Vildová, Dvořáčková 
5-Sociální byty – zpráva o platební morálce a celkovém dluhu, prodloužení smluv –
Dvořáčková 
6-Informace o návrhu na rozpočtové opatření – navýšení finančních prostředků z výherních 
automatů na provoz retro kavárny a vybavení nového klubu seniorů - Dvořáčková 
7-Informace o setkání poskytovatelů sociálních služeb – Syrový 
8-Informace k dotačním programům - Syrový 
9-Středisko sociálních služeb – plán činnosti na rok 2019 
10-Plán aktivit pro rok 2019 – akce, koncerty, plavání pro seniory, cvičení pro seniory 
11- Karta seniora - slevová karta (pro seniory, držitele min. TP stupně karet pro OZP a rodin, 
příjemců dávky příspěvek na dítě) 
12 - Motivace členů Klubů seniorů na participaci laického vzdělávání 
13- Navázání hlubší spolupráce se soc. odbory ostatních městských částí, např. společné 
školení 
14- Návrh rozšíření kapacity Centra soc. služeb Lukáš jako dlouhodobý cíl MČ, počátek prací 
na tomto projektu již začátkem roku 2019 
15-Různé 

 



Obsah samotného zasedání: 

1-Zahájení, schválení programu  
Předsedkyně výboru představila jednotlivé body programu.  
Místopředsedkyně výboru paní Kvapilová uvedla námitku k bodu č. 14 a odložit projednání tohoto 
bodu na další zasedání výboru. 

USNESENÍ Č. 1: Výbor souhlasí s odložením bodu č. 14  pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 2: Program byl schválen všemi členy   pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 

 

2-Rodinná politika 

Vedoucí OSP paní Vildová informovala ocelkové koncepci Rodinné politiky. Aktivity jsou plněny dle 
akčního plánu. Koordinátorem plnění akčního plánu koncepce je pan Jan Morčuš.  
Dále zmínila finální práce na Dětském koutku, který vniká v prostorách radnice.  

USNESENÍ Č. 3: Výbor bere informaci na vědomí   pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 

 

3-Vytvoření platformy pro realizaci rodinné politiky – komise pro rodinnou politiku  
Vedoucí OSP paní Vildová navázala na předchozí bod, že v součinnosti s koncepcí je potřeba zřídit 
Komisy rodinné politiky, která bude zaštítěna všemi aktéry, kteří se účastnili vzniku samotné koncepce. 
Komise tak bude platformou pro realizaci akčního plánu.  

USNESENÍ Č. 4: Výbor doporučuje vznik Komise rodinné politiky pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 5: Výbor ukládá vedoucí OSP, aby do příštího zasedání Sociálního výbor, předložila 

návrh personálního zajištění komise a celkový materiál pro předložení v RMČ.    
pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 

   

4-Kritéria pro přijímání občanů P13 na lůžka rezervované kapacity DS Zity Kabátové  
OSP předložil sociálnímu výboru ke schválení Informaci o zpracování kritérií pro poskytování 
podpory občanům MČ Praha 13, umístěných do DS. 
Vyhodnocení celkové situace klienta je nadřazeno bodovému ohodnocení, které je kritériem 
podpůrným. Závazek rodiny či jiného subjektu byl zapracován do koncesní smlouvy mezi 
výnosy za lůžko na návrh OSP.  
USNESENÍ Č. 6: Výbor bere na vědomí předložené informace a zároveň souhlasí, aby jedno z kritérií 

byl požadavek na závazek rodiny.      pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 

5-Sociální byty – zpráva o platební morálce a celkovém dluhu.  
Paní Dvořáčková výbor informovala o stavu neplatičů nájemného. 

USNESENÍ Č. 7: Výbor bere informaci na vědomí.   pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 

 

6-Informace o návrhu na rozpočtové opatření – navýšení finančních prostředků z výherních 
automatů na provoz retro kavárny a vybavení nového klubu seniorů  
Paní Dvořáčková výbor informovala, že jako každoročně bude OSP žádat o přidělení finančních 
prostředků z výnosů VHA.  

USNESENÍ Č. 8: Výbor bere informaci na vědomí     pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

USNESENÍ Č. 9: Výbor ukládá OSP a řediteli střediska SSS P13 připravit celkový materiál požadavku 

z VHA na další zasedání Soc. výboru.     pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 

7-Informace o setkání poskytovatelů sociálních služeb  
Pan Petr Syrový výbor informoval, že jako každoročně tak i letos proběhne setkání  poskytovatelů 
sociálních služeb. Tentokrát se setkání uskuteční 19. 12. 2018 ve 13:00 hodin.  

USNESENÍ Č. 10: Výbor bere informaci na vědomí     pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 

8-Informace k dotačním programům  
Pan Petr Syrový výbor informoval o vypsání dotačních programů na rok 2019.  

USNESENÍ Č. 11: 
Výbor bere informaci na vědomí       pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 



9-Středisko sociálních služeb – plán činnosti na rok 2019 
Ředitel Střediska Sociálních služeb RNDr. Jiří Mašek, CSc. výbor informoval, že plán aktivit na rok 2019 
bude předložen na dalším zasedání Sociálního výboru.  

USNESENÍ Č. 12: Výbor bere informaci na vědomí     pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 
Ceník služeb je pro rok 2019 zachován ve stejné podobě jako v roce 2018. 

USNESENÍ Č. 13: Výbor bere informaci na vědomí     pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 
Ředitel Střediska sociálních služeb RNDr. Jiří Mašek předložit žádost o poskytnutí dotace. 

USNESENÍ Č. 14: Výbor souhlasí se žádostí o poskytnutí dotace a ukládá předsedkyni výboru paní 

Ečekové Maršálové, aby o záměru informovala pana starostu a administraci žádosti. 
pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

10-Plán aktivit pro rok 2019 

Celkový plán aktivit OSP a SSS P13 Lukáš na rok 2019 bude předložen na dalším zasedání Soc. výboru. 

USNESENÍ Č. 15: Výbor bere informaci na vědomí     pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0 

 
Body 11 – 14 jsou z časových důvodů přeloženy na další zasedání Soc.výboru. 

USNESENÍ Č. 16: Výbor bere informaci na vědomí     pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0 

 
15-Různé 
 

Tísňová péče – návrh smlouvy a projednání dalších žádostí o výpůjčce  
Pan Petr Syrový informoval členy výboru o dalších 2 žádostech na zřízení služby s Životem 90.  
USNESENÍ Č. 17: Výbor bere informaci na vědomí.  pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0 

USNESENÍ Č. 18:Výbor doporučuje RMČ uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce zařízení.  
pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0 

 
Předsedkyně výboru předložila všem členům plán termínů zasedání výboru.  
USNESENÍ Č. 19: Výbor bere informaci na vědomí.  pro: 3 proti: 0 zdržel se: 0 

 
 
Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 17. 12. 2018 
 
 
Podpis předsedkyně výboru pí. Anety Ečekové Maršálové 


