
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ  
SOCIÁLNÍHO VÝBORU ZMČ PRAHY 13 

 
ze dne 27.4 2015 

 
Přítomni:  
 
Předseda:   P. Aleš Mareček  
Místopředseda:  p. Miloš Drha – omluven ze zasedání 
Členové:   p. Pavel Vondrovic, p. Antonín Krejčík, p. Štěpán Hošna 
Tajemnice:   pí. Helena Hájková 
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 4. zasedání výboru  

4 – Prostory PSSZ Jánského – informace 

5 – Informace o proběhlé Správní radě sociálního fondu zaměstnavatele 

6 – Senioři – kulturní aktivity pro rok 2015 

7- Středisko sociálních služeb 

8-Různé 

 
 
 



Obsah samotného zasedání: 
 
Na úvodu samotného zasedání předseda přivítal všechny přítomné. 
 
1 – Schválení programu 
 
Předseda výboru p. Aleš Mareček seznámil všechny členy výboru s programem dnešního zasedání. 
 
Usnesení č.26/2015 
Výbor jednomyslně schválil program jednání      4– 0 – 0 
  
2- Kontrola zápisu 
 
Předseda výboru p. Aleš Mareček seznámil členy výboru s plněním usnesení z minulého zápisu. Došlo 
k rekapitulaci projednaných bodů a předání informací, jak byly body plněny nebo se na nich pracuje a jsou 
dlouhodobějšího charakteru. 
 
Usnesení č.26/2015 
Výbor bere předložené informace na vědomí a žádá o aktualizaci informaci na dalším zasedání výboru. 
           4– 0 – 0 
 
3 - Schválení termínu konání 3. zasedání výboru 
 
Na návrh předsedy výboru se 4. zasedání uskuteční dne 25. 5. 2015 v 10:00 hodin. Pozvánka bude opět 
všem členům zaslána v řádném termínu.  Výbor s termínem jednomyslně souhlasil. 
           
Usnesení č.27/2015 
Výbor souhlasí s navrženým termínem       4– 0 – 0 
       
 
4- Prostory PSSZ Jánského – informace 
 
Předseda výbor informoval o proběhlém jednání pana ZS Jaroše a pana Svobody (ředitel odboru a správy 
evidence a využití majetku). Stále se jedná o prodeji zmiňovaných prostor, které by po rekolaudaci sloužily 
pro sociální účely. Další jednání budou probíhat a výbor bude informován o dalším postupu v této věci. 
 
Usnesení č.28/2015 
Výbor bere předložené informace na vědomí a žádá o aktualizaci informaci na dalším zasedání výboru.
           4 – 0 – 0 

5 – Informace o proběhlé Správní radě sociálního fondu zaměstnavatele 

Předseda výboru informoval o proběhlé správní radě sociálního fondu zaměstnavatele, jejímž je 
členem.  Správní rada jednala o možnosti navýšení hodnoty stravenek pro zaměstnance a to 
navýšením ze stávající hodnoty 70 Kč na 90 Kč při stejném zachování příspěvků od zaměstnanců. 
Materiál bude předložen ke schválení na ZMČ 17. 6. 2015, materiál předkládá tajemnice úřadu. 

Usnesení č.29/2015 
Výbor jednomyslně odsouhlasit tuto změnu a podporuje ji.    4 – 0 – 0 

 

 



 

6- Senioři – kulturní aktivity pro rok 2015 

Předseda výboru navrhuje přesun z peněz VHP do rozpočtu služeb pana ZS Jaroše s tím, že peníze budou 
vynaloženy na podporu kulturních a sportovních aktivit pro seniory tak, jak tomu bylo i v uplynulém 
období. 

Usnesení č.30/2015 
Výbor doporučuje předsedovi sociálního výboru p. Marečkovi ve spolupráci s ZS Jarošem zajistit veškeré 
náležitosti.          4 – 0 – 0 

7- Středisko sociálních služeb 

A) Rekonstrukce kuchyně - Ředitel SSS Prahy 13 Lukáš, RNDr. Jiří Mašek informoval výbor o plánovaném 
započetí rekonstrukce kuchyně ve Středisku sociálních služeb.  

Usnesení č.31/2015 
Výbor bere informaci na vědomí a doporučuje řediteli SSS Prahy 13 - RNDr. Jiřímu Maškovi CSc., aby se 
průběžně informoval na oddělení OMBAI a na dalším zasedání výboru předložit nové informace. 
           4 – 0 – 0 
 
B) Rozbor hospodaření Střediska soc. služeb za 1. čtvrtletí roku 2015 - Ředitel SSS Prahy 13 Lukáš výbor 
informoval o zaslání rozboru hospodaření střediska za 1. čtvrtletní roku 2015 panu ZS Jarošovi. 
 
Usnesení č.32/2015 
Výbor bere informaci na vědomí        4 – 0 – 0 

C) Sociální pracovník - Ředitel SSS Prahy 13 Lukáš, RNDr. Jiří Mašek informoval výbor o nutnosti přijetí 
sociálního pracovníka. Členům výboru byla předložena korespondence mezi SSS P13 a MHMP. Absence 
tohoto pracovníka zabraňuje možnost jakéhokoli grantu. 

Usnesení č.33/2015 
Výbor bere informaci na vědomí a doporučuje řediteli SSS Prahy 13 - RNDr. Jiřímu Maškovi CSc., aby celou 
věc projednal s panem ZS Jarošem a zároveň zjistil obvyklé platové hodnocení těchto sociálních 
pracovníků.  Da dalším zasedání výboru budou předloženy aktuální informaci v této záležitosti.  
           4 – 0 – 0  

 

        

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 27 4. 2015 

  

Podpis předsedy výboru – Aleš Mareček 

 
 


