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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS ze 7. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 12. 9. 2019 v 15:00 hod. 

Zasedací místnost Nová Rada, 1. patro, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: Mgr. Eva Horáková, MgA. Kamila Matějková, Martin Arden, PharmDr. Petr Fifka, Nikol  Marhounová, Ing. 

Patrik Nacher, Zdena Štěpánková, Ing. Alexandra Udženija, Mgr. Radek Schindler  
Omluveni: Ing. Jakob Hurrle, JUDr. Petr Novotný  
Nepřítomni: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.  
Hosté: radní Mgr. Milena Johnová, , Ing. Alice Mezková, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci služeb občanům, 

Ing. Hana Prokopová Nesrstová, vedoucí oddělení ekonomického a metodického, Jarmila Neuwirthová 
(Péče bez překážek, z. s.),    

Jednání řídil: Mgr. Eva Horáková, předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP      
 

Text zahájení: 

Jednání Výboru se vedle jeho členů a pozvaných hostů zúčastnili též paní Marta Kalinová (KROSZSP ČR), Tereza Hubáčková 
(MHMP), Magdalena Tomášková, Jana Šnapková (obě Péče bez překážek, z. s.), David Kocman (MHMP). Z hostů se 
omluvili PhDr. T. Klinecký a Mgr. J. Klinecká (oba MHMP). 

 

Čas zahájení jednání: 15:05 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Prezentace paní Jarmily Neuwirthové (Péče bez překážek, z. s.) na téma "Rodiče dětí s postižením potřebují 
odlehčovací služby" 

2. Volba ověřovatele zápisu 

3. Schválení programu jednání 

4. Vzetí na vědomí zápisu z minulého jednání 

5. Souhrnná informace o tiscích schválených ZHMP 

6. Informace o tiscích schválených RHMP a předkládaných do ZHMP 

7. Informace o tiscích předkládaných RHMP a ZHMP 

8. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Prezentace paní Jarmily Neuwirthové (Péče bez překážek, z. s.) na téma "Rodiče dětí s postižením potřebují 
odlehčovací služby" 

Z organizačních důvodů byla prezentace organizace Péče bez překážek, z. s. přesunuta na začátek programu jednání. 
Paní Neuwirthová stručně představila spolek rodičů dětí s těžkým kombinovaným postižením Péče bez překážek, 
z. s., popsala obtíže, se kterými se rodiče potýkají, a jako velmi naléhavou potřebu uvedla dostupnou odlehčovací 
službu. V HMP se nepodařilo nalézt žádného poskytovatele a ve Středočeském kraji nalezli pouze 1 v Mladé 
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Boleslavi. Chybí pomoc v krizových situacích, kdy se s rodičem něco stane. Spolek Péče bez překážek zorganizoval 
celorepublikové dotazníkové šetření (178 rodičů z HMP). Zpráva s výsledky šetření je zveřejněna na webu spolku. 
Nejžádanější jsou odlehčovací víkendové či prázdninové pobyty a ty v HMP chybí. Do diskuse se zapojila paní 
předsedkyně Horáková a Ing. Udženija. Jako vhodné řešení se jeví rozšíření a posílení kapacit stávajících služeb, což 
je vázáno s dostatečným finančním a personálním zajištěním služeb. 

2. Volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0025 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
ověřovatelku zápisu ze 7. jednání Výboru pro sociální politiku, kterou je paní Zdena Štěpánková 

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

3. Schválení programu jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0026 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
program 7. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP v předloženém znění s tím, že prezentace byla přesunuta 

na začátek jednání 

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Vzetí na vědomí zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0027 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z minulého jednání Výboru pro sociální politiku konaného dne 13. 6. 2019 v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

5. Souhrnná informace o tiscích schválených ZHMP 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0028 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
souhrnnou informaci o tiscích v sociální oblasti schválených na jednání ZHMP dne 21. 6. 2019 (Z-7366, Z-7507) 

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

6. Informace o tiscích schválených RHMP a předkládaných do ZHMP 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní  předsedkyně Horáková informovala o tiscích, které byly schváleny RHMP a budou předloženy ZHMP na 
zářijovém jednání. Stručně připomněla obsah tisku R-33598 k Akčnímu plánu školské primární prevence rizikového 
chování v HMP na rok 2019 a s výhledem na r. 2020. Dále představila tisk R-33907 k návrhu na úpravu rozpočtu 
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v kap. 05 a kap. 04 v r. 2019 a poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ. Jako poslední paní předsedkyně 
představila tisk R-33330 k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0582 formou účelové neinvestiční dotace  
MČ Praha 3 (Integrační centrum Zahrada) ve výši 5 milionů Kč. Do diskuse se nikdo nezapojil. 

Usnesení č. U-VS-0029 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tiscích č. R-33598, R-33907 a R-33330 a doporučuje ZHMP materiály projednat a schválit 

v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

7. Informace o tiscích předkládaných RHMP a ZHMP 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně Horáková představila tisky, které byly v době rozeslání podkladů k jednání Výboru teprve zařazeny 
na jednání RHMP a následně budou předkládány na zářijovém jednání ZHMP. Všechny tisky pak byly schváleny 
RHMP dne 9. 9. 2019. Tisk R-33460 představuje návrh poskytnutí dotace hlavního města Prahy na roky 2019-2021 
v rámci dotačního programu hlavního města Prahy pro vybrané druhy sociálních služeb v rámci projektu „Podpora 
vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2021“, 
k realizaci daného projektu a úpravu rozpočtu v roce 2019. Jedná se o projekty ESF a z rozpočtu HMP jsou hrazeny 
pouze částečně, ale schvaluje se celá částka. Tisk R-33934 se týká návrhu na vyhlášení Dotace hlavního města Prahy 
Program podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby 
zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2020. Jedná se o prostředky poskytnuté ze 
státního rozpočtu  na registrované soc. služby ÚZ 13305 a HMP vyhlašuje dotační řízení dle §101a z. č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách. Tisk 34118 se týká návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy pro rok 2019 v oblasti 
sociálních služeb na základě "Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních 
služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2019 - II“ a 
úpravu rozpočtu. Jedná se o finanční prostředky, o kterých MPSV rozhodlo v červnu t. r. za účelem dofinancování 
sociálních služeb v r. 2019 a na HMP dle přepočtového koeficientu připadlo 80 800 000 Kč. Tisk R-34122 k návrhu na 
poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové neinvestiční dotace z kap. 0582 a úpravu rozpočtu 
v roce 2019. Jedná se o financování doplňkové sítě, která byla schválená jako součást aktualizace Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP. Tisk R-34217 k návrhu na udělení účelových neinvestičních finančních 
prostředků na podporu aktivit v oblasti řešení bezdomovectví na lokální úrovni městským částem hl. m. Prahy a 
úpravu rozpočtu v roce 2019. Jedná se nejčastěji o terénní programy a mapování výskytu bezdomovectví na území 
MČ, které o podporu požádají. V diskusi ze zeptala paní Štěpánková na výstupy z podpořených programů. 
Odpověděla paní radní Johnová, že se jedná o podporu poskytovanou od r. 2015 v souladu se schválenou koncepcí 
pro řešení problematiky bezdomovectví, podpora činí max. 200 tis. Kč na jednu MČ při splnění  podmínky 15% 
spoluúčasti na celkových nákladech a konkrétní výstupy (resp. využití vynaložených prostředků) jsou 
přezkoumávány. Ing. Prokopová Nesrstová doplnila, že jde o podporu aktivit, které vyvíjejí MČ nad rámec krajské sítě 
v této oblasti, a z projektů jsou zasílány písemné závěrečné zprávy. Nabídka byla adresována všem MČ. Ing. Udženija 
podotkla, že MČ tuto podporu velmi vítají a umožňuje jim např. rozšířit terénní programy. Pan Arden doplnil 
zkušenosti z MČ Praha 13, kde také tyto terénní programy dobře fungují. 

Usnesení č. U-VS-0030 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tiscích R-33460, R-33934, R-34118, R-34122, R-34217 a doporučuje RHMP a ZHMP tisky projednat a 

schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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8. Různé 

Paní předsedkyně Horáková připojila informaci o dalších tiscích, které se teprve připravují a půjdou na jednání RHMP 
(oděvy pro lidi bez domova, akční plán protidrogové politiky). Výbor o nich bude jednat podrobněji na některém 
z dalších jednání. 
Termíny jednání výboru se v říjnu a listopadu mění kvůli posunu jednání ZHMP. V říjnu se ruší původní termín 17. 10. 
a nově platí termín 3. 10. od 15:30 hod., v listopadu se ruší termín 14. 11. a nově platí termín 7. 11. od 15:30 hod. 
Nebyly podány žádné návrhy na výjezdy do konkrétních zařízení sociálních služeb. 
Včera se uskutečnil úspěšný benefiční koncert s Českou filharmonií na podporu Domova Svojšice, na němž se vybralo 
přes 8 tisíc Kč a 100 eur. 

 

 

 

 
 

 

Na závěr paní předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 15:58 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřil: Zdena Štěpánková, členka Výboru pro sociální politiku ZHMP  
 
 
 
Zapsal: Mgr. Radek Schindler, tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP   

Mgr. Eva Horáková 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 
 
 
  
  
 


