
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ  
SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHY 13 

 
ze dne 22. 6. 2015 

 
Přítomni:  
 
Předseda:   P. Aleš Mareček  
Místopředseda:  p. Miloš Drha  
Členové:   p. Pavel Vondrovic 
Tajemnice:   pí. Helena Hájková 
Asistentka:   pí. Hana Zelenková 
Omluveni:  p. Antonín Krejčík, 
Nepřítomen:  p. Štěpán Hošna 

Pozvaní hosté: 

 ředitel SSS Prahy 13 – Lukáš, RNDr. Jiří Mašek, CSc. a Bc. Petr Syrový, ZS Pavel Jaroš 

 

Program jednání:   

1- Schválení programu 

2- Kontrola zápisu  

3- Schválení termínu konání 9. zasedání výboru  

4 – Prostory PSSZ Jánského – informace 

5 – Výstavba domu pro seniory 

6- Středisko sociálních služeb 

7-Různé 

 



 
Obsah samotného zasedání: 
Na úvodu samotného zasedání předseda přivítal všechny přítomné. 
 
1 – Schválení programu 
Předseda výboru p. Aleš Mareček seznámil všechny členy výboru s programem dnešního zasedání. 
Usnesení č.47/2015 
Výbor jednomyslně schválil program jednání      3– 0 – 0 
  
2- Kontrola zápisu 
Předseda výboru p. Aleš Mareček seznámil členy výboru s plněním usnesení z minulého zápisu. Došlo 
k rekapitulaci projednaných bodů a předání informací s tím, že veškeré body týkající se SSS Prahy 13 byly 
projednány a schváleny RMČ a ZMČ dne 17. 6. 2015 a na ostatních se pracuje a jsou dlouhodobějšího 
charakteru. 

Usnesení č.48/2015 
Výbor bere informaci na vědomí       3– 0 – 0 
 
3 - Schválení termínu konání 9. zasedání výboru 
Na návrh předsedy výboru se 9. zasedání uskuteční dne 7. 9. 2015 v 11:30 hodin. Pozvánka bude opět 
všem členům zaslána v řádném termínu.          
Usnesení č.49/2015 
Výbor souhlasí s navrženým termínem.       3–  0 –  0 
       
4- Prostory PSSZ Jánského – informace 
Aktuální informace přednesl ZS Pavel Jaroš. Stále probíhají jednání. Problém je nyní v tom, že objekt je 
veden jako technologický celek. Požadavek na vyřešení situace je nyní na MHMP, kdy se čeká na jeho 
rozhodnutí. 

Usnesení č.50/2015 
Výbor bere předložené informace na vědomí a žádá o předložení výsledku na dalším zasedání výboru. 
           3 – 0 – 0 
5- Výstavba domu pro seniory 
ZS Pavel Jaroš výbor informoval, že jednání na toto téma neustále pokračují.  Stále se hovoří o několika 
variantách, které by splnily záměr MČ o vybudování Domova pro seniory.  Od minulého zasedání výboru 
nejsou bohužel žádné nové informace. 

Usnesení č.51/2015 
Výbor bere informaci na vědomí a žádá ZS Pavla Jaroše na dalším zasedání výboru předložit ucelenější 
informace o stavu Výstavby domu pro seniory.      3 -0 - 0 

6- Středisko sociálních služeb 

Ředitel střediska pan RNDr. Jiří Mašek výbor informoval, že probíhá výběr nového sociálního pracovníka. 
Finanční podpora na tohoto pracovníka byla schválena na posledním zasedání ZMČ. Dále informoval o 
problematickém nájemci, který má byt ve středisku. S tímto je spojena potřeba svolání Umísťovací 
komise, která rozhodne o umístěný dalších potřebných do Střediska Sociálních Služeb. 

Usnesení č.52/2015 Výbor bere informaci na vědomí a žádá ředitele RNDr. Jiřího Maška CSc. o další 
informace o příjmu nového sociálního pracovníka a dále ukládá ředitel SSS Prahy 13- Lukáš aby 
s předstihem informovalo potřebě a nutnosti svolání Umísťovací komise.               3 – 0 – 0  

 
 
 
 



 

7- Různé 

Předseda výbor informoval, že obdržel dva rezignační dopisy od paní Hájkové, která z důvodu odchodu do 
penze rezignuje na pozici tajemnice sociálního výboru a zároveň na pozici člena umísťovací komise. 

Dále pan předseda zmínil, že stále trvá nutnost dovolby člena dotační komise a žádá tím pana Syrového, 
aby nejpozději do 20. 7. 2015 předložil návrh na sestavení dotační komise. 

Předseda výboru dále informoval, že byl RMČ Prahy 13 pověřen k podepisování souhlasů na příspěvky na 
ubytování pro občany v hmotné nouzi. 

Pan Syrový výbor informoval, že pro tento rok je možné opět čerpat neúčelové dotaci v oblasti sociální. 
Jsou vypsány 3 kategorie a o 2 kategorie bude ÚMČ Praha 13 usilovat. Veškeré dotace jsou s financem 
15%. 

Předseda komise dále výbor informoval, že v případě potřeby zasedání výboru Per Rollam je vždy nutné 
předem informovat všechny členy výboru a ZS Pavla Jaroše tak, aby se předešlo neinformovanosti a také 
pokud možno sloučení více bodů najednou. 

Usnesení č.53/2015 

Výbor bere předložené informace na vědomí a žádá ZS Pavla Jaroše o předložení informace o rezignaci 
paní Hájkové do RMČ a stanovení nového obsazení.     3 – 0 – 0  

        

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 22. 6. 2015 

  

Podpis předsedy výboru – Aleš Mareček 

 
 


