
 

 
 

 
 
 
 

 
U S N E S E N Í 

2. JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ 

ZE DNE 10. 2. 2020 
 

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

Ludmila Tichá  
Tajemnice výboru:  Mgr. Blanka Vildová   
Asistentka výboru:                Hana Zelenková - omluvena  

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 
         a) volnočasové aktivity na 1. pololetí 2020 
         b) personální situace  
4- Informace z OSP 

a) Žádost o výpůjčku zařízení tísňové péče  
b) Informace o projektovém záměru Společná adresa Praha 13 
c) Informace o přípravě dotačního programu pro oblast sociálních a návazných služeb a rodinné politiky 
d) Informace o situaci v DS ZK ke dni konání sociálního výboru 
e) Plánované akce odboru sociální péče 

5 -Různé 
 
 
1-Schválení programu  
Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová představila jednotlivé body programu.   
 
USNESENÍ Č. 22: 

Výbor bere program na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 
2- Podněty veřejnosti 
Předsedkyně výboru informovala, že aktuálně nejsou evidovány žádné podněty veřejnosti. 
USNESENÍ Č. 23: 

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



3- Středisko sociálních služeb Prahy 13 
 

a) Volnočasové aktivity 
Ředitel Střediska pan Jiří Mašek výbor informoval o plánu volnočasových aktivit pro seniory organizované Střediskem 
sociálních služeb Prahy 13 v roce 2020 - 1. pololetí. 
USNESENÍ Č. 24: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 
Pan Jiří Mašek též výbor informoval o střednědobém plánu a navrhovaných neinvestičních výdajích MČ jako příspěvků 
pro Středisko sociálních služeb. Návrh rozpočtu Střediska soc. služeb vychází z výše příspěvku od zřizovatele a 
z očekávaných příjmů Střediska za poskytování sociálních služeb a péče.  
USNESENÍ Č. 25: 

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

4- Informace z OSP 
a)Žádost o výpůjčku zařízení tísňové péče  
Pan Petr Syrový informoval členy výboru o další žádosti na zřízení služby s Životem 90. Jedná se již v pořadí o 32. 
žadatele. 
USNESENÍ Č. 26 

Výbor doporučuje RMČ uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce zařízení.                         pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0  
 

b)Informace o situaci v DS ZK ke dni konání sociálního výboru 
Vedoucí OSP paní Blanka Vildová výbor informovala, že k dnešnímu dni je námi rezervovaná kapacita lůžek v DS ZK 
obsazena. Stále probíhají jednání s paní ředitelkou DS ZK ohledně registrace pro DZR a registrace následné péče typu 
LDN. 
USNESENÍ Č. 27: 

Výbor bere informaci na vědomí.       pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
c)Plánované akce odboru sociální péče 
Paní Iva Dvořáčková informovala o plánovaných akcích pro seniory, které pořádá OSP. 
USNESENÍ Č. 28: 

Výbor bere informaci na vědomí.       pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
d)Pan Petr Syrový seznámil s pravidly dotačního řízení MČ Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb i rodinné 
politiky pro rok 2020, včetně plánovaného vyčlenění z rozpočtu OSP pro realizaci jednoletých i víceletých dotací. 
USNESENÍ Č. 29: 
Výbor bere informaci na vědomí.       pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
USNESENÍ Č. 30: 

Výbor doporučuje předložit materiál na schválení do RMČ                                                  pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
e)Paní Blanka Vildová informovala o stavu bytu krizové intervence v Heranově ulici, který byl rekonstruovaný. 
USNESENÍ Č. 31: 

Výbor bere informaci na vědomí.       pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
f)Paní Blanka Vildová informovala o proběhlých schůzkách na MHMP týkající se Rodinné politiky a to 8. a 29. 1. 2020. 
Celková koncepce se v rámci Prahy stále připravuje, Praha 13 je v této záležitosti oproti ostatním MČ dobře 
připravena, koncepci má nejvíc propracovanou. 
USNESENÍ Č. 32: 

Výbor bere informaci na vědomí.       pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
g)Plánované akce odboru sociální péče představila paní Dvořáčková. 
Informovala o akci pro seniory. 
USNESENÍ Č. 33: 
Výbor bere informace na vědomí.                                                                                    pro:4 proti: 0 zdržel se: 0 

 
 
 



5 – Různé 
 

Paní Ečeková Maršálová výbor informovala, že bude prezentovat projekt Seniorská obálka Prahy 13 na zasedání 
komise pro integraci cizinců MHMP 12.2.20, jejíž je členkou s cílem navázat spolupráci ohledně překladu Pravidel pro 
vyplnění S. obálky do různých jazykových mutacích, které bychom na Praze 13 využili. 
Zároveň informovala o zajištění propagace Seniorské obálky Prahy 13 i na FB profilu MPSV – Senioři v krajích. 
USNESENÍ Č. 34: 

Výbor bere informace na vědomí.       pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
 
 
Zápis provedla Aneta Ečeková Maršálová,  dne 10. 2. 2020 
 
Podpis předsedkyně výboru pí. Anety Ečekové Maršálové 
 


