
 

 
 

 
 
 
 

 
U S N E S E N Í 

3. JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ 

ZE DNE 18. 2. 2019  
 

Přítomni:  
 

Předseda výboru:   Aneta Ečeková Maršálová 
Místopředseda výboru:  Bc. Yveta Kvapilová 
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. 

Pozvaní odborní hosté k tématům: Anna Pospíšilová – OSPOD, Jan Morčuš-koordinátor rodinné 
politiky, pí. Todlová – zastupitelka, p. Ing. Svoboda – ředitel Městské policie 

Host: Mgr. Jana Horká 

P R O G R A M   J E D N Á N Í: 

1-Schválení programu 
2- Podněty veřejnosti 
3-Kontrola zápisu z 2. zasedání výboru – rekapitulace plnění usnesení 
4-Koncepce rodinné politiky – plnění akčního plánu za rok 2018  
5-Byt krizové intervence v Heranově ul.  
6-Vyhlášení Dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb a 
rodinné politiky pro rok 2019  
7-Přehled akcí MČ Praha 13 v sociální oblasti v roce 2019 pořádaných Odborem SP  
8-Sociální byty – průběžná informace 
9-Plán činností v souvislosti s obsazováním Domova pro seniory Zity Kabátové, kritéria 
přijímání občanů P13 na lůžka rezervované kapacity – průběžná informace, Den otevřených 
dveří v DS ZK 12. 3. 2019 
10-SSS Praha 13 – Lukáš 
11-Výdejní místo pro osoby bez domova pod tubusem  
12- Různé 

 



 

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

1-Zahájení, schválení programu  
Předsedkyně výboru představila jednotlivé body programu.  

USNESENÍ Č. 39: Program byl schválen všemi členy.  pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 

2-Podněty veřejnosti 
Předsedkyně výboru představila paní zastupitelku Mgr. Horkou (Klub Zelených a Pirátů). Paní Horká 
byla vyzvána, aby výboru přednesla své podněty k účasti na tomto zasedání. Paní Horká zmínila, že 
podněty žádné nemá. Předsedkyně výboru Ečeková Maršálová paní Horkou informovala, že bod č. 2 je 
určen k jakýmkoliv podnětům na jakékoliv téma týkající se Sociálního výboru a opětovně byl dán 
prostor ke sdělení konkrétního podnětu. Z důvodu, že paní zastupitelka Horká žádné podněty neuvedla, 
bylo jí poděkováno. 
Předsedkyně výboru nechala hlasovat o bodech 3-12 jako neveřejných.  
USNESENÍ Č. 40: Výbor souhlasí, aby jednání výboru bylo neveřejné.   pro: 4 proti: 0 zdržel se:1 

 

Vzhledem k výsledku hlasování, paní předsedkyně poděkovala paní Horké za účast a 
poprosila ji o opuštění jednání. 
 
3-Kontrola zápisu z 2. zasedání výboru – rekapitulace plnění usnesení 
USNESENÍ Č. 41:  Výbor bere informaci na vědomí.   pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 

4-Koncepce rodinné politiky – plnění akčního plánu za rok 2018 

Výbor byl informován, že došlo ke zpracování plnění akčního plánu za rok 2018.  

USNESENÍ Č. 42:   Výbor bere informaci na vědomí.   pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 

5-Byt krizové intervence v Heranově ul.  
Výbor byl informován paní Annou Pospíšilovou ( OSPOD) o podmínkách užívání bytu krizové intervence 
v Heranově ulici.  

USNESENÍ Č. 43:   Výbor bere informaci na vědomí.   pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 

6-Vyhlášení Dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních a návazných služeb 
a rodinné politiky pro rok 2019 

Pan Petr Syrový výbor informovala o vyhlášení dotačního řízení a pravidel vyhlášení řízení. Vyhlášení 
samotného řízení je plánováno na měsíc duben 2019, po schválení celkového rozpočtu, poté bude 
předloženo v RMČ a postoupeno k červnovému zasedání ZMČ. 

USNESENÍ Č. 44: Výbor souhlasí s vyhlášením Dotačního řízení a doporučuje RMČ materiál schválit. 

pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 

7-Přehled akcí MČ Praha 13 v sociální oblasti v roce 2019 pořádaných Odborem SP  
USNESENÍ Č. 45: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 

8-Sociální byty – průběžná informace 
Paní Dvořáčková výbor informovala, že k 15. 2. 2019 došlo k ukončení nájmu v jednom sociálním bytě. 
Od 1.3 bude v bytě umístěn nový nájemník.  

USNESENÍ Č. 46: Výbor bere informaci na vědomí.   pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 

9-Plán činností v souvislosti s obsazováním Domova pro seniory Zity Kabátové, kritéria 
přijímání občanů P13 na lůžka rezervované kapacity – průběžná informace, Den otevřených 
dveří v DS ZK 12. 3. 2019 



Paní Dvořáčková výbor informoval o zpracování harmonogramu a seznam předběžných zájemců do 
Domova pro seniory Zity Kabátové. Aktuálně seznam obsahuje 25 vážných zájemců a 25 předběžných 
zájemců.  Na podobě finálních kritérií pro umístění se pracuje, zatím nejsou veřejně zveřejněna a slouží 
k interním účelům při sociálním šetření. 
Paní Dvořáčková dále uvedla, že požadovaný a plánovaný Den otevřených dveří dne 12. 3. 2019 je ze 
strany ředitelky domova zrušen, náhradní termín zatím není znám.  

USNESENÍ Č. 47:  Výbor bere informaci na vědomí.   pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 48:  Výbor doporučuje vedoucí OSP vést jednání s ředitelkou Domova pro seniory Zity 

Kabátové a finalizovat jasné podmínky pro umístění.    pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 49:  Výbor požaduje na dalším zasedání výboru předložit aktuální informace.   

pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

10-SSS Praha 13 – Lukáš 
Výbor byl informován o akci Velikonoční jízda ve Středisku soc. služeb.   

USNESENÍ Č. 50:  Výbor bere informaci na vědomí.   pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 
Sociální automobil - Středisko sociálních služeb Prahy 13 společně s městskou částí Praha 13 se 
zapojilo do projektu „SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL“, jehož cílem je získat pro Středisko - do dlouhodobého 
pronájmu za symbolickou jednu korunu ročně - nový automobil Dacia Dokker.  

USNESENÍ Č. 51:  Výbor bere informaci na vědomí.   pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 

11-Výdejní místo pro osoby bez domova pod tubusem  
Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová výbor informovala o podnětu paní zastupitelky Todlové. 
Požadavek se týká problematiky terénní služby vydávání obědů v prostoru pod tubusem metra Hůrka, 
realizované Nadějí a návaznost na nepřizpůsobilé občany, kteří se vyskytují v těsné blízkosti stanice 
metra Hůrka. Z tohoto důvodu je na projednání tohoto bodu přizvána paní zastupitelka Todlová a 
ředitel Městské policie pan Svoboda. 
O účasti těchto hostů na projednání bodu č. 11 nechala předsedkyně výboru hlasovat. 

USNESENÍ Č. 52: Výbor souhlasí s účastí paní zastupitelky Todlové a ředitele MP pana Svobody na 

projednání bodu č. 11.       pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 
Paní zastupitelka Todlová výboru předestřela problém, který se týká občanů, kteří využívají službu 
Naděje, ale po využití této služby se zdržují u metra Hůrka. Problém tedy není se samotnou službou, 
která je vnímána jako prospěšná, ale s následnou situací, kdy cca 10 občanů se shlukují ve venkovních 
 prostorách stanice metra Hůrka, užívají alkoholické nápoje, žebrají a jsou velmi hluční až do pozdních 
večerních hodin. Tato situace se opakuje pravidelně v den terénní služby Naděje. Opakovaně je na tyto 
občany volána Městská policie ke sjednání klidu.  Obyvatelé a majitelé bytů v oblasti Hůrky jsou z této 
situace, která přetrvává již několik tet, velmi rozhořčeni a požadují sjednání nápravy.  
 

USNESENÍ Č. 53: Výbor bere informaci na vědomí.    pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 54: Výbor doporučuje panu Syrovému vést jednání s terénní službou Naděje, aby po 

skončení samotné služby probíhaly pravidelné kontroly pro eliminaci výskytu osob, kteří službu 
využívají.       pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

USNESENÍ Č. 55:Výbor doporučuje Městské policii navýšit kontroly v lokalitě metra Hůrka 

v termínech služby Naděje.        pro: 5 
proti: 0 zdržel se:0 
 

12- Různé 
Další zasedání Sociálního výboru se uskuteční v pondělí 18. 3. 2019 od 10 hodin.  

USNESENÍ Č. 55:Výbor bere informaci na vědomí.    pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 

 
 
Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 18. 2. 2019 
 
 
Podpis předsedkyně výboru pí. Anety Ečekové Maršálové 
 


