
 

 
 

 
 
 
 

 
U S N E S E N Í 

1. JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ 

ZE DNE 13. 1. 2020 
 

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   
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 
         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 -Aktuální informace o seniorské obálce 
6-Různé 
 
1-Schválení programu  
Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová představila jednotlivé body programu.   
USNESENÍ Č. 1: 
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. 2: 
 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 2020. Nejedná se o finální návrh, termíny mohou být v průběhu roku 
upravovány. 
USNESENÍ Č. 3: 
Výbor bere program na vědomí.         pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 
         b) Personální situace  
Ředitel Střediska pan Jiří Mašek výbor informoval, že od 1. ledna 2020 nastoupil nový pracovník na pozici pečovatel v 
sociálních službách. K poslednímu březnovému dni odchází do důchodu pečovatelka paní Jaroslava Zelenková. Jejím 
odchodem ztrácí SSSP13 nejzkušenější terénní pečovatelku. Za ni již organizace hledá náhradu. V tomto okamžiku je 
personální situace v organizaci plně stabilizována.  
USNESENÍ Č. 4: 
Výbor bere informaci na vědomí.         pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 
Ředitel střediska pan Jiří Mašek sdělil Informace k obsazenosti semestrů U3V – pro možné využití ze strany členů 
virtuálního klubu. Středisko stále nabízí předmět „Dějiny oděvní kultury“, který je doposud volný. Přihlásit se může ještě 10-
12 zájemců.  
USNESENÍ Č. 5: 
Výbor bere informaci na vědomí.         pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 
Ředitel Střediska pan Jiří Mašek zmínil pozvánku na Tříkrálový koncert. Akce se koná 13. 1. 2019 od 14.15 hod. v Klubu 
seniorů I.  
USNESENÍ Č. 6: 
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 31. žadatele. 
USNESENÍ Č. 7: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
USNESENÍ Č. 8: 
Výbor doporučuje RMČ uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce zařízení.  

pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 

b) Informace o projektovém záměru Společná adresa Praha 13 
Pan Petr Syrový informoval členy výboru o projektovém záměru týkající se již. 11. ročníku projektu Společná adresa.  
USNESENÍ Č. 9: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 

c) Informace o přípravě dotačního programu pro oblast sociálních a návazných služeb a rodinné politiky 
Pan Petr Syrový informoval členy výboru o přípravě dotačního programu. Rozpočet bude schvalován na červnovém 
zasedání ZMČ.  
USNESENÍ Č. 10: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

  
 

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

e) Plánované akce odboru sociální péče 
Paní Dvořáčková informovala o plánovaných akcích pro seniory, které pořádá OSP. 
USNESENÍ Č. 12: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 



 
Vedoucí OSP paní Blanka Vildová výbor dále informovala, že stále nejsou žádné nové informace týkající se sociálních bytů a 
termín, kdy mají přejít do správy MHMP. Práce s klienty nadále intenzivně probíhá. Klienti vyžadují neustálou, velmi 
intenzivní spolupráci a dohled, v opačném případě nejsou samostatně schopni udržet nastavený stav. 
USNESENÍ Č. 13: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Vedoucí OSP paní Blanka Vildová zároveň výbor informovala o proběhlé schůzce na MHMP týkající se Rodinné politiky. 
Celková koncepce se v rámci Prahy teprve připravuje, Praha 13 je v této záležitosti velmi vepředu. 
USNESENÍ Č. 14: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
5 -Aktuální informace o seniorské obálce 
Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová výbor informovala, že oficiální distribuce byla zahájena 12. 12. 2019. Obálku 
si může vyzvednout senior s trvalým bydlištěm na Praze 13 a to v předem definovaných časech Senior pointu: Pondělí 12-15 
hodin a středa 8-11:30 v kanceláři č. 540 u pí. Zelenkové nebo v kanceláři č. 517 u paní Ečekové Maršálové. Převzetí obálky 
je evidováno. Na toto téma je plánováno Veřejné projednání, které se uskuteční ve středu 29. 1. 2020 v 16:30 hodin v 
Obřadní síni radnice MČ. 
USNESENÍ Č. 15: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
6-Různé 
Pan Petr Syrový informoval o přípravách Seniorské akademie, která bude realizována od února do dubna 2020.  
USNESENÍ Č. 16: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Dále pan Syrový sdělil informace týkající se mobilní sociální služby Naděje. Od ledna do června bude služba provozována 
v délce 2 hodin (původní služby na 3,5 hodiny). 
USNESENÍ Č. 17: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Vedoucí OSP paní Blanka Vildová výbor informovala o incidentu, který se odehrál na Odboru sociální péče.  
USNESENÍ Č. 18: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Paní Dvořáčková informovala o probíhajících přípravách týkajících se žádosti na „Výkon sociální práce“.  Jedná se o 
každoroční žádost. 
USNESENÍ Č. 19 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová doplnila informaci, že dne 20. 2. 2020 od 14 hodin bude realizován koncert 
pro seniory. 
USNESENÍ Č. 20: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Ředitel střediska pan Jiří Mašek informoval o problémech s klientem, který trvale obývá byt ve Středisku sociálních služeb. 
Pan Mašek by rád tímto upozornil, že výběr klientů umístěných do Střediska soc. služeb se nesmí podcenit. Věc je v řešení 
s OSP s paní Dvořáčkovou. V této souvislosti žádá vedoucí OSP paní Vildová, aby o těchto věcech byla vždy písemně 
informována. 
USNESENÍ Č. 21: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 
 
 
 
Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 13. 1. 2020 
 
Podpis předsedkyně výboru pí. Anety Ečekové Maršálové 

 


