
 

 
 

 
 
 

 
USNESENÍ 

5. JEDNÁNÍ SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ P13 

ZE DNE 1. 6. 2020 
 

Přítomni: 
 
Předseda výboru:   Aneta Ečeková Maršálová 

Místopředseda výboru:  Bc. Yveta Kvapilová  - omluvena 

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 - omluven, Bc. Iva Dvořáčková-omluvena 

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 

a) Výroční zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2019 

4- Informace z OSP 

a) Informace o DSZK  

b) Sociální byty – prodloužení podnájemních smluv   

c) Dotační řízení v sociální oblasti na rok 2020  

5-Různé 

 

 
 
1-Schválení programu  
Předsedkyně výboru paní Aneta Ečeková Maršálová představila jednotlivé body programu.   
USNESENÍ Č. 65: 

Výbor bere program na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 
 
 



2- Podněty veřejnosti 
Ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 členy výboru informoval o požadavku členů Klubu seniorů č.12 – 
Pétanque , kteří požadují vstup do prostor  Střediska sociálních služeb Prahy 13, využívání společného WC  a vstup na 
zahradu, a to z důvodu obnovení tréninků hry Pétanque. Členové klubu byli informováni, že aktuální rozvolňovaní 
opatření se netýkají provozu Střediska sociálních služeb Prahy 13, ale řídí se nařízením ředitele a Středisko sociálních 
služeb Prahy 13 se řídí nařízeními tak, jak byla nastavena při zahájení nouzového stavu. Rozvolňování opatření budou 
probíhat průběžně, obnovení tréninků bude možné realizovat od září 2020, dle aktuální situace. 
Předsedkyně výboru paní Ečeková Maršálová doplnila, že se stejným požadavkem se členové klubu č. 12 obrátili i na 
ní. Na osobní schůzce členové klubu vznesli další požadavek, že pokud nebudou umožněny tréninky v prostorách 
Střediska sociálních služeb Prahy 13, požadují úpravu stávajícího zanedbaného hřiště v Centrálním parku v blízkosti 
občerstvení Kuželkárna a vstup na WC vlastním klíčem.  
Dalším požadavkem bylo zajištění financování autobusové přepravy na výlet do zahraničí, konkrétně do německého 
města Zittau, se zastávkou na zámku Sychrov. Dále byl zmíněn i požadavek na změnu vedoucího klubu č. 12. 
USNESENÍ Č. 66: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 
USNESENÍ Č. 67: 

Výbor doporučuje, aby podněty členů Klubu seniorů č. 12 byly postoupeny vedoucímu klubu č. 12, panu Ing. Miroslavu 
Pešoutovi, prostřednictvím předsedkyně výboru. 
          pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 
3- Středisko sociálních služeb Prahy 13 

Ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 členům výboru předložil Výroční zprávu o činnosti Střediska sociálních 
služeb Prahy 13.  Zpráva byla členům výboru představena s podrobným komentářem. 
Materiál byl také dne 1. 6. 2020 předložen na jednání RMČ, kde byl schválen. 
USNESENÍ Č. 68: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 
 
Ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 členy výboru informal o úmrtí vedoucí klubu seniorů č. 3 paní Heleny 
Hrdouškové, která byla dlouholetou vedoucí zmíněného klubu. Paní Hrdoušková zemřela po krátké nemoci dne 30. 5. 
2020 ve věku 81 let.  
USNESENÍ Č. 69: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 
 
4- Informace z OSP 

a) Informace o DSZK  

Vedoucí OSP paní Blanka Vildová podala informaci, že již byla podána registrace Domova pro seniory Zity Kabátové 
na registraci služby DZR.   
USNESENÍ Č. 70: 
Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 
 

b)Sociální byty – prodloužení podnájemních smluv   

Výbor byl informován, že stále nedošlo ke změně, kterou avizoval MHMP, aby sociální byty přešly pod jeho správu. 
Jelikož situace zůstává nezměněna, dochází k prodloužení stávajících smluv se stávajícími klienty.  
Dne 6. 5. 2020 rozhodla Bytová komise o prodloužení 11 smluv s platností do 30. 4. 2021. U jednoho z bytů je smlouva 
prodloužena do listopadu 2020.  
USNESENÍ Č. 71: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 
 
 
 
 



c)Dotační řízení v sociální oblasti na rok 2020  

Výbor byl informován o zasedání Dotační komise pro sociální oblast. Jednání se uskutečnilo 21. 5. 2020. Celkově bylo 

rozděleno 1 396 000 Kč ve dvou programech. Celkem bylo evidováno 41 žádosti, všechny žádosti byly uspokojeny. Po 

uspokojení žádostí byla vyčleněna rezerva v částce 392 000 Kč z důvodu rozpočtové odpovědnosti ve vztahu 

k přípravě dotačního programu pro rok 2021 a výpadku plánovaných dotací HMP pro sociální oblast pro rok 2020.  

Dvě žádosti, jejichž dotace převyšuje hranici 50 000 Kč, budou předloženy ke schválení v ZMČ dne 10. 6. 2020. 

Materiál o přidělených dotacích byl schválen v RMČ na jednání dne 1. 6. 2020.  

USNESENÍ Č. 72: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 

 

5-Různé 

Vedoucí OSP Blanka Vildová informovala o rozhodnutí MPSV  o poskytnutí  dotace na výkon Sociální práce pro rok 

2020 ve výši 965 568,- Kč.   

Dotace na Sociálně právní ochranu děti (SPOD) pro rok 2020 byla přiznána v první splátce ve výši 4 238 600 Kč.  
Finance jsou nyní již v rozpočtu OSP. 

USNESENÍ Č. 73: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 

 

Krizová linka pro seniory 235 011 491, která byla zřízena v rámci mimořádného stavu s nemocí Covid-19 je stále 

v provozu. Provoz však bude již utlumen, a to z důvodu, že linka již není veřejností vytěžována. 

Předsedkyně výboru dodala, že krizový štáb HMP zhodnotil vytíženost krizové linky 800 160 166 a k 29. 5. 2020 byla 

tato linka zrušena. 

Dále byl výbor informován, že v případě požadavku na roušky nebo desinfekci, je stále v provozu e-mailová adresa 

rousky@Praha13.cz. Adresa je nyní využívána i na korespondenci týkající se vyhlášených soutěží. 

USNESENÍ Č. 74: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 

 

Výbor byl prostřednictvím předsedkyně informován, že veškeré složky Integrovaného záchranného systému ( IZS) 

včetně dobrovolných hasičů a registrovaných dobrovolníků  MHMP Covid-19, mají na celý červen vstup za 1 Kč do 

ZOO Praha a Botanické zahrady. Tento vstup platí i pro rodinné příslušníky (max. 4 osoby). Jedná se o formu 

poděkování za jejich práci. 

USNESENÍ Č. 75: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 

 

Výbor byl dále informován o navázání pravidelné spolupráce s Potravinovou bankou. Smlouva je uzavřena na dobu 

neurčitou a jedná se o pomoc pro nízkopříjmové rodiny, seniory nebo osoby v těžké životní a ekonomické situaci. 

V rámci této pomoci vznikl k datu 1. 6. 2020 nový Virtuální klub  - Rodina.   

USNESENÍ Č. 76: 

Výbor bere informaci na vědomí.        pro: 4 proti: 0 zdržel se:0 

 
 
 
 
 
 
 
Zápis provedla Hana Zelenková, dne 1. 6. 2020 
 
Podpis předsedkyně výboru pí. Anety Ečekové Maršálové 

mailto:rousky@Praha13.cz

