
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ  
SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHY 13 

 
ze dne 19.10.2015 

Přítomni:  
 
Předseda:   P. Aleš Mareček  
Místopředseda:  p. Miloš Drha  
Členové:   p. Pavel Vondrovic, p. Antonín Krejčík – přišel v 11:05 hod 
Omluven:  p. Štěpán Hošna 
Tajemnice:   pí. Helena Volechová 
Asistentka:   pí. Hana Zelenková 

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 11. zasedání výboru  

4- Informace o Grantovém  programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské 
části (PhDr. Volechová) 

5 - Informace o připravované 7. celostátní konferenci  Dobrá praxe integrace cizinců dna lokální úrovni dne 
22. 10. 20105 (PhDr. Volechová) 

6- Informace o ubytovacím zařízení Heranova 1547 (PhDr. Volechová) 
 
7- Informace o připravovaných akcích pro seniory  říjen až prosinec 2015 (PhDr. Volechová) 
 
8 – Výzva nového Operačního programu Zaměstnanost 
 

9 – SSS Praha 13 – Lukáš  a) Informace o rekonstrukci kuchyně ve středisku  
b)Návrh rozpočtu SSSP13 na rok 2016  
c)Informace o dotačním (MPSV) a grantovém (HMP) řízení 
d)Plán akcí SSSP13 do konce roku  2015 (viz dokument v příloze) 

10 - Různé 



Obsah samotného zasedání: 
 
V úvodu samotného zasedání předseda přivítal všechny přítomné. 
 
1 – Schválení programu 
 
Předsedou výboru byla na navržena změna týkající se programu a to doplnění bodu „Jubilanti“. Bod bude 
zařazen jako č.4  a ostatní budou následovat dle původního návrhu programu. 
 
Usnesení č.64/2015 
Změna byla odsouhlasena všemi členy výboru     3– 0 – 0 
  
2- Kontrola zápisu 
 
Předseda výboru p. Aleš Mareček seznámil členy výboru s plněním usnesení z minulého zápisu.  
 
Usnesení č.65/2015 
Výbor bere informaci na vědomí.       3– 0 – 0  
 
3 - Schválení termínu konání 9. zasedání výboru 
 
Na návrh předsedy výboru 11. zasedání výboru proběhne dne 30. 11. 2015 v 10:00 hodin. Pozvánka bude 
opět všem členům zaslána v řádném termínu.   
 
Usnesení č.66/2015 
Výbor bere informaci na vědomí.       3 – 0 – 0 
 
4 – Jubilanti 
 
Předseda výboru p. Mareček výbor informoval, že bylo nutné dosáhnout několika změn týkající se 
Jubilantů. Došlo k pevné úpravě dnů návštěv, ke změně oznamovacího dopisu a systému obesílání 
Jubilantů. Přínosem bude zefektivnění administrace a zjednodušení i pro samotné seniory / jubilanty. 
 
Usnesení č.67/2015 
Výbor bere informaci na vědomí a se změnami souhlasí    3 – 0-  0  

5 - Informace o připravované 7. celostátní konferenci  „Dobrá praxe integrace cizinců na lokální úrovni“ 
dne 22. 10. 20105 (PhDr. Volechová) 

Vedoucí soc. odboru PhDr. Volechová výbor informovala, že pro rok 2016 vyhlašuje HMP „Grantový 
program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části“, určený na podporu 
protidrogových aktivit městských částí Praha. Uvolnění finanční dotace v maximální výši 70 tis. Kč. 
 
Usnesení č.68/2015 
Výbor bere informaci na vědomí.       3 – 0 – 0 

6 - Informace o připravované 7. celostátní konferenci  Dobrá praxe integrace cizinců dna lokální úrovni 
dne 22. 10. 20105 (PhDr. Volechová 

Vedoucí soc. odboru výbor informovala, o konání 7. celostátní konference statutárních měst „Dobrá 
praxe integrace cizinců na lokální úrovni“, kterou Městská část Praha 13 pořádá v rámci projektu 
„Společná adresa-Praha 13“ se uskuteční v Praze, dne 22. října 2015 od 10 hodin. 
 
Usnesení č.69/2015 



Výbor bere informaci na vědomí.       3 – 0 – 0 

7- Informace o ubytovacím zařízení Heranova 1547 (PhDr. Volechová) 

V souvislosti s plněním smluvních závazků klientů OSPZ proběhne příští týden jednání  s firmou IKON spol. 
s r. o. p. Mulačovou z důvodu k nárůstu dlužných částek a nedoplatků klientů OSPZ. Společně bude 
projednána spolupráce mezi firmou IKON a OSPZ tak, aby nedocházelo k neplnění povinností klientů a 
nárůstu dluhů (splátkové kalendáře apod).  
 
Usnesení č.70/2015 
Výbor bere informaci na vědomí.       3 – 0 – 0 
 
8- Informace o připravovaných akcích pro seniory  říjen až prosinec 2015 (PhDr. Volechová) 

Vedoucí soc. odboru výbor informovala o připravovaných akcích pro seniory v období říjen až prosinec 
2015. 

Usnesení č.71/2015 
Výbor bere informaci na vědomí.       3 – 0 – 0 
 
 
9-  Výzva nového Operačního programu Zaměstnanost 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 3 výzvy z Nového Operačního programu „Zaměstnanost 
zaměřené především na pomoc chudým, hendikepovaným a jinak znevýhodněným lidem“, u nichž hrozí 
společenská izolace. 

Usnesení č.72/2015 
Výbor bere informaci na vědomí a doporučuje RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc. sledovat informace a případně 
se zapojit do této výzvy.         4  - 0 – 0  

10- SSS Praha 13 – Lukáš 

a - Informace o rekonstrukci kuchyně ve středisku  

Ředitel střediska SSS - Lukáš, RNDr. Jiří Mašek CSc. výbor informoval, že aktuálně běží 2. fáze přestavby 
kuchyně, která by měla být dokončena ke 30.11.2015. Současně byly výboru předloženy žádosti o 
dofinancování myčky na nádobí včetně nádobí a židlí. 

Usnesení č.73/2015 
Výbor bere informaci na vědomí a doporučují schválit požadované dofinancování tak, aby provoz byl 
zahájen co nejdříve. Zároveň ukládá řediteli RNDr. Jiřímu Maškovi, aby žádosti předložil do  FV a byly 
administrativně zpracovány v požadovaných termínech.      
          4 – 0 – 0 
  b -Návrh rozpočtu SSSP13 na rok 2016  
 
Návrh rozpočtu byl konzultován se ZS Ing. Pavlem Jarošem a tato verze je předložena výboru. Dochází 
k navýšení rozpočtu a to na částku 5 880 000 Kč pro rok 2016. 
 
Usnesení č.74/2015  
Výbor bere informaci na vědomí.       4 – 0 – 0 

 
 



 
 
c-Informace o dotačním (MPSV) a grantovém (HMP) řízení 

Ředitel střediska informoval, že do konce měsíce se bude odevzdávat žádost o dotaci jako v loňském roce. 
O úspěšnosti bude výbor informovat.       

Usnesení č.75/2015 
Výbor bere informaci na vědomí.       4 – 0 – 0 

d- Plán akcí SSSP13 do konce roku  2015 (viz dokument v příloze) 

Usnesení č.76/2015 
Výbor bere informaci na vědomí.       4 – 0 – 0 
 
10 - Různé 

Předseda sociálního výboru pan Mareček výbor informoval o novele zákona týkající se sociálního bydlení. 
Návrh počítá se 3 stupni bydlení pro potřebné a to, s krizovým bydlením, sociálními byty a dostupnými 
byty. Zákon by měl být v platnosti od roku 2017. 

Usnesení č.77/2015 
Výbor bere informaci na vědomí.       4 – 0 – 0 

 

 
  

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 19. 10. 2015 

 Podpis předsedy výboru – Aleš Mareček 

 


