
 

 
 

 
 
 
 

 
USNESENÍ 

5. JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ 

ZE DNE 15. 4. 2019  
 

Přítomni:  
 

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

Ludmila Tichá 
Tajemnice výboru:  Mgr. Blanka Vildová - OMLUVENA 
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- Informace z OSP 
4- Středisko Sociálních služeb Prahy 13 

-Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2018 
5-Různé 

Obsah samotného zasedání: Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová přivítala všechny přítomné. 

2-Schválení programu  
Předsedkyně výboru představila jednotlivé body programu.  
 
USNESENÍ Č. 65:  
 Program byl schválen všemi členy.     pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 

2-Podněty veřejnosti 
Sociální výbor neobdržel žádné podněty Veřejnosti k projednání, zároveň se dnešního jednání 
Sociálního výboru žádná veřejnost neúčastnila.  

 
 
 
 
 



3- Informace z OSP 

a) Domov pro seniory 
Paní Iva Dvořáčková výbor informovala, že se uskutečnila 2 zasedání Umísťovací komise do 
domova pro seniory Zity Kabátové. Na prvním zasedání komise bylo schváleno 10 zájemců o 
umístění do domova, na druhém zasedání bylo schváleno umístění 3 osob.  
Dále byla zmíněna informace, že „Den otevřených dveří“ se realizovat nebude, v případě 
zájemců, kteří mají zájem o prohlídku domova, jsou domlouvány individuální prohlídky.  

 
USNESENÍ Č. 66:   
Výbor bere informaci na vědomí.     pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 

b) Sociální byty 
Paní Dvořáčková výbor informovala, že v rámci roku 2019 nejsou evidovány žádné dluhy na 
nájemném, celková situace se stabilizovala a došlo i k částečné úhradě dluhů z minulého období 
roku 2018.  
Smlouvy budou klientům prodlouženy na další rok, bude se však jednat o poslední možné 
prodloužení. V návaznosti s prodloužením smluv bylo vedeno jednání s MHMP, že po uplynutí doby 
podnájemních smluv budou s klienty uzavřeny smlouvy nájemní a věc bude vedena  již jen v rámci 
MHMP. Jedná se nyní o 7 sociálních bytů, Praha 13 neobdrží žádné náhradní byty. 

 
USNESENÍ Č. 67:   
Výbor bere informaci na vědomí.     pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 

c) Integrace cizinců 
Pan Petr Syrový výbor informoval, že žádost o dotaci na projekt Integrace cizinců byla úspěšná.   

 
USNESENÍ Č. 68:   
Výbor bere informaci na vědomí.     pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 

d) DEN RODINY – akce v rámci „RODINNÉ POLITIKY“ 
Členům výboru byla předána pozvánka a doprovodný leták na akci DEN RODINY. Akce se 
uskuteční 15. 5. 2019.  

 
USNESENÍ Č. 69:   
Výbor bere informaci na vědomí.     pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 

e) Mapování bezdomovců / Ukliďme si Česko 
Pan Petr Syrový výbor informoval, že v rámci každoroční akce Ukliďme si Česko se podařilo 
realizovat 4 týmy z řad bezdomovců.  Akce opět velmi dobře zafungovala a byla velkým přínosem.  
Proběhlo mapování počtu lidí bez domova. Bezdomovecká komunita se mírně snížila. Záznamy 
jsou odesílány a centralizovány v rámci MHMP.  

 
USNESENÍ Č. 70:   
Výbor bere informaci na vědomí.     pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 

f) Akce 
Paní Dvořáčková výbor informovala, že dne 3. 6. 2019 bude v prostranství přízemí radnice 
realizována „Výstava o činnosti klubů senior“.  Zahájení prezentací bude od 10 hodin. 
Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová doplnila informaci, že pravidelně realizuje zájmové 
aktivity se seniory, které se stávají velmi oblíbenou volnočasovou aktivitou seniorů.  Jedná se 
například o návštěvy ČNB, Senátu nebo Poslanecké sněmovny. Každý, kdo má zájem o účast na 
těchto akcích je vítán a je nutné se registrovat u paní Ečekové Maršálové. 
 

USNESENÍ Č. 71:   
Výbor bere informaci na vědomí.     pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 

 

 



4 -SSS Praha 13 – Lukáš 
Členům výboru byla předána Výroční zpráva střediska Soc. Služeb Prah 13 Lukáš. Materiál byl dne 15. 
4. 2019 schválen v RMČ. 
Členům výboru byla předána informace o provozních a procesních dokumentech SSS P13 Lukáš. 

 
USNESENÍ Č. 72:   
Výbor bere informaci na vědomí.     pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 

5- Různé 
Další zasedání Sociálního výboru se uskuteční v pondělí 13. 5. 2019 od 10 hodin.  
 
USNESENÍ Č. 73:   
Výbor bere informaci na vědomí.      pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 15. 4. 2019 
 
 
Podpis předsedkyně výboru pí. Anety Ečekové Maršálové 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


