
 
 
 

 
 

USNESENÍ 
7. JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ P13 

ZE DNE 31. 8. 2020 
 

Přítomni: 
 
Předseda výboru:   Aneta Ečeková Maršálová 

Místopředseda výboru:  Mgr. 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 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 
4- Informace z OSP 
5-Různé 
 
 

1-Schválení programu  
Předsedkyně výboru paní Aneta Ečeková Maršálová představila jednotlivé body programu.   

USNESENÍ Č. 86: 
Výbor bere program na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 

2- Podněty veřejnosti 

Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová zmínila podnět občanky, která upozornila na nevhodné chování a výskyt 
osob bez domova v oblasti u Asuánu a dále uvedla podnět seniorů z ulice Chalabalova, kteří požadují instalaci laviček 
pro neformální schůzky v této ulici. Oba podněty se řeší s příslušnými odbory. 
USNESENÍ Č. 87: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 5 proti: 0 zdržel se:0 
 

3- Středisko sociálních služeb Prahy 13 

Ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 členy výboru informoval, že díky aktuální situaci na pracovním trhu se 

podařilo kvalifikovanými osobami dobře stabilizovat personální zajištění Střediska sociálních služeb Prahy 13. Výboru 

byl předložen aktualizovaný materiál Nařízení ředitele č. 7/2020 ze dne 1. 7. 2020 k rozvolňování 

protiepidemiologických opatření v sociálních službách a v návazných aktivitách, které zajišťuje Středisko sociálních 

služeb Prahy 13. Dále byl předložen materiál Nařízení ředitele č. 8/2020 ke způsobu stravování seniorské veřejnosti 

v jídelně Střediska sociálních služeb Prahy 13 po dobu trvání pandemie onemocněním Covid-19. Volnočasové aktivity 

na 2. pololetí roku 2020 se budou řídit dle aktuálních nařízeních a bude na ně operativně reagováno. 

USNESENÍ Č. 88: 

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



4- Informace z OSP 

Vedoucí OSP paní Blanka Vildová podala informaci o provozních opatřeních v rámci odboru, která se týkají dodržování 

hyg. norem spojených s prevencí před onemocněním Covid-19. V rámci přenesené působnosti byla dle nařízení MHMP 

na jaře práce OSP směřována na pomoc seniorům (zřízena tel. linka pro seniory apod.) a pokud opětovně bude toto 

nařízení vydáno, je OSP připraveno reagovat.  

Dále byl výbor informován o nástupu 2 nových zaměstnanců na OSP a odchodu vedoucí OKM (oddělení kurátorů pro 

mládež) paní Wdowyczynové.  

USNESENÍ Č. 89: 

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

Pan Petr Syrový členy informoval o schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace DOT/82/03/000492/2020 na 

dofinancování sociálních služeb Střediska sociálních služeb Prahy 13 a ke schválení žádosti Střediska sociálních služeb 

Prahy 13 o použití finančních prostředků z investičního fondu. 

USNESENÍ Č. 90: 

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

Prostřednictvím předsedkyně výboru paní Ečekové Maršálové byl výbor informován o uvolnění částky 24 mil. na 

dostavbu Střediska sociálních služeb Prahy 13 (Přesun finančních prostředků z nerozděleného hospodářského 

výsledku minulých let zdaňované činnosti MČ P 13 v rámci akce "Přístavba ke stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 

1746"). 

USNESENÍ Č. 91: 

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

 

Pan Petr Syrový členy informoval, že v rámci opatřeních spojených s onemocněním Covid -19 jsou zrušeny 3 akce DDM 

Stodůlky. Jedná se o akce Domeček s příchutí Westernu, Po 13. rovnoběžce, Rodinné sportovní hry. 

USNESENÍ Č. 92: 

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

 

Paní Iva Dvořáčková informovala o opětovném zahájení aktivit Klubů seniorů a Retrokavárny. V rámci volnočasových 

aktivit OSP plánuje realizaci Adventní floristiky a Podzimní floristiky. 

USNESENÍ Č. 93: 

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

 

5-Různé 

Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová vznesla požadavek na paní Dvořáčkovou, aby došlo k aktualizaci 

aktivních členů jednotlivých Klubů seniorů a aby došlo k podpisu GDPR od všech členů klubů. 

USNESENÍ Č. 94: 

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

USNESENÍ Č. 95: 
Výbor ukládá paní Dvořáčkové provést aktualizaci členů v Klubech seniorů do 11. 9. 2020. 

USNESENÍ Č. 96: 

Sociální výbor ukládá předsedkyni  Ečekové Maršálové, aby sestavila text na formulář GDPR pro členy Klubů. 
 

Další zasedání výboru se uskuteční v pondělí 14. 9. 2020 od 9:30 hodin.  

USNESENÍ Č. 97: 

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

 

 

Zápis provedla Hana Zelenková, dne 31. 8. 2020 

 

Podpis předsedkyně výboru pí. Anety Ečekové Maršálové. 

 


