
 

 
 

 
 
 

USNESENÍ 
1. JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ P13 

ZE DNE 26. 4. 2021  
 
 

 
Předseda výboru:   Aneta Ečeková Maršálová 

Místopředseda výboru:  Mgr. Yveta Kvapilová   

Členové výboru:   PaedDr. Blanka Janovská  

    Daria Křivánková 

Ludmila Tichá  

Ing. Vít Bobysud 

Jana Horká  

Tajemnice výboru:  Mgr. Blanka Vildová  

Asistentka výboru:                Hana Zelenková   

Pozvaní hosté: Ředitel SSS Prahy 13 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 

              2.1 - oznámení od občanů k pobytu lidí bez domova ve Stodůlkách- Hájích  

3- Středisko sociálních služeb Prahy 13 

4- Informace z OSP 

4.1-Sociální byty  
4.2 -Informace o DS ZK  
4.3.- Informace o přípravě vyhlášení dotačního programu pro oblast sociálních a návazných 

služeb a rodinné politiky 

5 – Různé  

 
 
 
 
 



1-Schválení programu  
Předsedkyně výboru paní Aneta Ečeková Maršálová přivítala členy výboru a zároveň představila 
program jednání. 
USNESENÍ Č. 1:  
Výbor souhlasí s navrženým programem       pro:7 proti: 0 zdržel se: 0 
 

2- Podněty veřejnosti 

Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová předala slovo člence výboru paní Horké, která výbor 
informovala o podnětech, které obdržela k řešení. 
 
a)/ Oznámení od občanů naší MČ k pobytu lidí bez domova ve Stodůlkách- Hájích, kde došlo i 
k požáru. 
Jedná se o podnět na neutuchající situaci s výskytem lidí bez domova v této oblasti, kde dochází 
k devastaci území, neustálému nepořádku, hluku a zakládání ohniště, které v nedávné době vyústilo 
v požár. Člen výboru pan Bobysud k tomuto bodu dodal, že věc na základě podnětu občanů již sám 
předal k řešení na Odbor životního prostředí pro sjednání nápravy. Nicméně je nutné konstatovat, že 
lokalita se nenachází již na území Prahy 13, ale spadá do kompetencí ÚMČ Prahy 5. Předsedkyně 
výboru uvedla, že v případě zjištění jakýchkoliv porušení ze strany lidí bez domova, je nutné vždy volat 
Policii ČR nebo strážníky Městské policie. Předsedkyně výboru dále uvedla, že celková problematika 
lidí bez domova je komplexně řešena prostřednictvím Koncepce návrhu řešení problematiky 
bezdomovectví v Praze, tak i Koncepcí prevence a řešení problematiky bezdomovectví na republikové 
úrovni. 
USNESENÍ Č. 2:  
Výbor bere informaci na vědomí.     pro:7 proti: 0 zdržel se: 0 
 
b/ Jak je zajištěno očkování lidí bez domova v rámci naší MČ. 
Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová uvedla, že očkování, testování a distribuce ochranných 
pomůcek – ústenek, respirátorů a i desinfekce osobám bez domova je realizována pomocí terénní 
služby a neziskových organizací, např. Naděje, Armáda Spásy. V tomto ohledu působí i Městská policie 
a Centrum sociálních služeb Praha. Opět je tato problematika řešena komplexně v Koncepci návrhu 
řešení problematiky bezdomovectví v Praze. Konkrétní dotaz byl směřován na krajského koordinátora 
očkování MHMP, aktuálně se čeká na odpověď. Členové budou informováni emailem. 
USNESENÍ Č. 3:  
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:7 proti: 0 zdržel se: 0 
 
c/ Návrh na zaslání žádosti o zařazení Domova pro seniory Zity Kabátové do Krajské sítě sociálních 
služeb. 
Předkladatelka podnětu paní Horká požádala o informaci, z jakého důvodu nebyla úspěšná žádost 
Domova pro seniory Zity Kabátové o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb, zda jsou známy přesné 
důvody a zda dojde k podání nové žádosti? 
Vedoucí OSP paní Vildová zmínila, že žádost podává sám provozovatel. Žádost podána v minulém 
roce byla MHMP zamítnuta. Byla kontaktována paní ředitelka Domova pro seniory Zity Kabátové se 
žádostí o předložení konkrétních důvodů, proč nebyla žádost úspěšná, včetně dotazu na přípravu nové 
žádosti, kdy bude oficiálně podána. Rozhodnutí o zařazení do Krajské sítě je plně v kompetenci 
MHMP, termín podání žádostí je každoročně do konce června. 
USNESENÍ Č. 3: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:7 proti: 0 zdržel se: 0 
 
3- Středisko sociálních služeb Prahy 13 

Ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 členy výboru informoval, že provoz jídelny je plně 
v provozu a personálně zajištěn. 



 
Dále informoval o zahájení realizace investiční akce – Přístavba Střediska sociálních služeb Prahy 13. 
 
Ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 dále uvedl, že v připravované strategii MHMP se plánuje 
zrušení očkovacího centra v Motole a v oč. centru ImunoGen v Poliklinice Hůrka, která jsou pro občany 
Prahy 13 nejdostupnější. Z tohoto důvodu byl adresován dopis řediteli Odboru zdravotnictví na 
MHMP, že plánovaná změna není pro občany Prahy 13 příznivá a se změnou nesouhlasíme. Obdobný 
dopis inicioval i pan starosta David Vodrážka. 
 
Ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 členy výboru informoval, že rozhodnutím RMČ přechází 
realizace Umísťovací komise do Střediska sociálních služeb Prahy 13 pod správu samotného Střediska. 
V této souvislosti dojde k dodatku ke Zřizovací listině Střediska sociálních služeb Prahy 13.  
Předsedkyně výboru informovala, že zasedání Sociálního výboru k tomuto tématu, tedy dodatku ke 
Zřizovací listině Střediska sociálních služeb Prahy 13, se uskuteční ve středu 12. 5. 2021 od 8 hodin. 
USNESENÍ Č.4:  
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:7 proti: 0 zdržel se: 0 
 
4- Informace z OSP 

4.1-Sociální byty  
Vedoucí OSP paní Vildová výbor informovala o situaci se sociálními byty, které jsou pronajaty od 
MHMP a jsou obsazeny klienty OSP. Ke zpětnému vrácení bytů se MHMP stále nevyjádřil. Aktuálně 
bude předložena žádost do RMČ o prodloužení nájemních smluv. Dále byl výbor informován o 
uvolnění bytové jednotky na Černém Mostě s nutností rekonstrukce. Další byt o velikosti 1 + kk, 
situován také na Černém Mostě, který je přidělen klientce, která jej užívá se synem, je nyní velikostně 
nevyhovující.  Bylo provedeno místní šetření, byt nájemce udržuje zcela v pořádku, ale z důvodu 
velikosti bytu bude klientka doporučena na změnu bytu a přestěhování po rekonstrukci do uvolněné 
bytové jednotky. 
Tato uvolněná bytová jednotka 1+kk bude k dispozici dalším klientům. Požadované rekonstrukce 
bytové jednotky bude nutné financovat z rozpočtu MČ, aktuálně se řeší odhad ceny celkových prací a 
to ve spolupráci s tajemníkem úřadu. 
USNESENÍ Č.5:  
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:7 proti: 0 zdržel se: 0 
 

4.2 - Informace o Domově pro seniory Zity Kabátové 
Vedoucí OSP paní Vildová výbor informovala, že kapacita rezervovaných lůžek je plně naplněna. 
Ostatní informace k Domově pro seniory byly již zmíněny v bodě č. 2. 
USNESENÍ Č.6:  
 Výbor bere informaci na vědomí.      pro:7 proti: 0 zdržel se: 0 
 

4.3.- Informace o přípravě vyhlášení dotačního programu pro oblast sociálních a návazných 
služeb a rodinné politiky 

Pan Syrový výbor informoval, že ZMČ Prahy 13 při schvalování rozpočtu pro rok 2021 schválilo 
finanční prostředky pro oblast sociálních služeb, respektive pro potřeby administrace dotačního 
programu. Dokument bude předložen jako podkladový materiál pro jednání Sociálního výboru dne 12. 
5. 2021. Dotační program pro rok 2021 předpokládá projednání v RMČ dne 24. 5. 2021 a jeho 
vyhlášení 26. 5. 2021.  
USNESENÍ Č.7:  
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:7 proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
 



5 – Různé  

Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová vznesla dotaz na výdej osobních ochranných pomůcek, 
konkrétně respirátorů v rámci OSP a na vytíženost a provoz zřízené tel. linky pro seniory Prahy 13.  
Paní Dvořáčková uvedla, že došlo k distribuci 4 000 kusů respirátorů, a to především seniorům 65+ a 
klientům OSP, kteří nemají vhodné podmínky, aby si ochranné pomůcky zajistili samostatně. 
Obsluha telefonní linky je realizována pomocí pracovníků OSP, vytíženost linky je nyní nízká a bude 
vedeno jednání o přerušení provozu této linky.  
Dále bylo zmíněno, že distribuce ochranných pomůcek je realizována Farní charitou Stodůlky, a to 
především matkám samoživitelkách a všem, kteří využívají pomoc charity.  
Předsedkyně výboru dodala, že respirátory a ústenky stále vydává nízkopříjmovým osobám a 
rodinám, osobám se zdravotním postižením, klientům ÚP, neziskovým organizacím jak ve své 
kanceláři, tak při výdeji potravin osobám v hmotné nouzi, rodičům samoživitelům a osamělým 
seniorům. 
Předsedkyně výboru nabídla zástupcům OSP, pokud by vznikla potřeba na dodávku dalších respirátorů 
pro potřebné klienty OSP, ráda jim vydá další zásoby, jsou u ni k dispozici ze Správy státních hmotných 
rezerv i z MHMP. 
 
Předsedkyně výboru informovala, o uzavření Memoranda s Národní radou osob se zdravotním 
postižením ČR, týkající se dlouhodobé spolupráce a podpory projektu Euroklíč. Národní rada osob se 
zdravotním postižením ČR realizuje projekt Euroklíč již od roku 2007, pomáhá lidem se zdravotním 
postižením k bezproblémovému užívání různých zařízení a přispívá tak k integraci osob se zdravotním 
postižením do společnosti. Jedná se o mezinárodní projekt, který je postupně uskutečňován ve většině 
evropských zemí.  
Více informací: https://www.praha13.cz/Vedeni-Prahy-13-podepsalo-memorandum-s-Narodni-radou-
osob-se-zdravotnim-postizenim-CR-1.html 
 
Předsedkyně výboru informovala o Národní potravinové sbírce, která proběhla v sobotu 24. 4. 2021 a 
poděkovala všem dobrovolníkům z řad zaměstnanců a zastupitelů MČ Praha 13, kteří se sbírky 
aktivně účastnili. 
USNESENÍ Č.8:  
Výbor bere informace na vědomí.      pro:7 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Další zasedání Sociálního výboru se uskuteční ve středu 12. 5. 2021 od 8 hodin. 
USNESENÍ Č.9:  
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:7 proti: 0 zdržel se: 0 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis předsedkyně výboru pí. Anety Ečekové Maršálové. 


