
 
 
 

 
 
 

USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ  
SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHY 13 

 

ze dne 13.6 2016 
Přítomni:  
Předseda:   P. Aleš Mareček  
Místopředseda:  p. Miloš Drha  
Členové:   Mgr. Antonín Krejčík, Ing. Pavel Vondrovic 
Tajemnice:               PhDr. Helena Volechová 
Asistentka:   pí. Hana Zelenková 
Omluven:   Mgr. Štěpán Hošna 

Pozvaní hosté: ředitel SSS Prahy 13 – Lukáš, RNDr. Jiří Mašek, CSc. a Bc. Petr Syrový, ZS Pavel 
Jaroš, Bc. Iva Dvořáčková 

Program jednání: 

1- Schválení programu 

2- Kontrola zápisu  

3-Informace o Dotačním řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2016 (Bc.Syrový) 

4-Informace o žádostech a přijatých dotacích OSP pro rok 2016 (PhDr. Volechová, Bc. Syrový, 
Bc. Dvořáčková)  
 
5-OSP - příprava Pravidel pro přidělování bytů HMP pro sociální bydlení  – návaznost na 
závěry z BK ze dne 6. 6. 2016 (PhDr. Volechová) 
 
6-Řešení problematiky ubytovny v Třebonicích (Bc. Syrový, Mgr.Wdowyczynová) 
 
7-Bezpečné prázdniny  na Praze 13  - informace a pozvánka na připravovanou akci  (Bc. 
Syrový) 
 
8- SSS Praha 13 – Lukáš   
 
9– Různé 
 
 
Obsah samotného zasedání: 
V úvodu samotného zasedání předseda přivítal všechny přítomné. 
 



1 – Schválení programu 
Usnesení č. 51: 
Program byl schválen beze změn    pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0
     
2- Kontrola zápisu 
Usnesení č. 52: 
Výbor bere informaci na vědomí.    pro: 4  proti: 0 zdržel se: 0 
 
3- Informace o dotačním řízení sociálních služeb pro rok 2016 (Bc. Syrový) 
Výbor informoval, že již proběhlo hodnocení přihlášených žadatelů a došlo k přiděleným 
dotací. Pouze jedné žádosti nebylo vyhověno.  
Rozpis jednotlivých přidělených dotací je k dispozici u pana Syrového. Celkový materiál bude 
předložen v ZMČ dne 15. 6. 2016. 
 
Usnesení č. 53: 
Výbor bere informaci na vědomí    pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
4- Informace o žádostech a přijatých dotacích OSP pro rok 2016 (PhDr. Volechová, Bc. 
Syrový, Bc. Dvořáčková 
Podrobnější informace na co jsou dotace použity jsou k dispozici u paní PhDr. Volechové. 
 
Usnesení č. 54: 
Výbor bere informaci na vědomí    pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
5 - OSP - příprava Pravidel pro přidělování bytů HMP pro sociální bydlení  – návaznost na 
závěry z BK ze dne 6. 6. 2016 (PhDr. Volechová) 
Informaci podala vedoucí OSPZ paní PhDr. Helena Volechová. Aktuálně se jedná o 10 bytů, 
které máme od MHMP k dispozici. Budou provedena individuální sociální šetření, tak aby 
žadatel byl schopen doložit požadované příjmy na platbu nájmu a doložit zdravotní 
způsobilost. Smlouva o podnájmu bude stanovena na 1 rok s možností maximálního 4x 
prodloužení. V případě zájmu MČ o tyto magistrátní byty, je nutné si uvědomit, povinnost MČ 
platit měsíční poplatky bez ohledu, zda budou našimi klienty obsazeny či nikoliv. 
 
Usnesení č. 55: 
Výbor bere informaci na vědomí    pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
6-Řešení problematiky ubytovny v Třebonicích  
Informaci podala vedoucí OSPZ paní PhDr. Helena Volechová.  Problematika ubytovny je 
řešena OSP již delší dobu v souvislosti s ubytováním rodin s dětmi. 
 
Usnesení č. 56: 
Výbor bere informaci na vědomí    pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
7-Bezpečné prázdniny  na Praze 13  - informace a pozvánka na připravovanou akci  (Bc. 
Syrový) 
Bc. Syrový podal výboru informaci, že 16. 6. 2016 proběhne akce pod názvem Bezpečné 
prázdniny.  Jedná se o spolupráci MČ s několika organizacemi včetně MP.  Akce je od 9:30 
hodin do 16:00 hodin.  
 
Usnesení č. 57: 
Výbor bere informaci na vědomí    pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 



 
8- SSS Praha 13 – Lukáš   
Ředitel SSS Prahy 13 Lukáš, RNDr. Jiří Mašek, CSc. předložil výboru přehled aktivit střediska 
na druhou polovinu roku 2016. 
 
Usnesení č. 58: 
Výbor bere informaci na vědomí    pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
9– Různé 
Výboru byl předložen rozpis termínů jednání výboru na 2. pololetí roku 2016: 
 
Usnesení č. 59. 
Výbor bere informaci na vědomí    pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Výboru byl dále předložen projekt Tísňové péče – Život 90. 
 
Usnesení č. 60. 
výbor bere informaci na vědomí     pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 61. 
Výbor souhlasí s prezentací projektu a pověřuje OSPZ k zajištění celé prezentace 
prostřednictvím zástupce Života 90. 
        pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Člen výboru pan Miloš Drha připomněl informaci týkající se možnosti pozvání a zajištění 
účasti zajímavých osobností z kulturního života.  
 
Usnesení č. 62: 
Výbor bere informaci na vědomí    pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Předseda výboru připomněl další plánovaná setkání Retrokavárny.  
 
Usnesení č. 63: 
Výbor bere informaci na vědomí    pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
Předseda výboru členy výboru informoval o statistice „Jubilantů“.  
 
Usnesení č. 64: 
0Výbor bere informaci na vědomí    pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 
 
 
 
Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 13. 6. 2016 

 Podpis předsedy výboru – Aleš Mareček 


