
Zápis ze 4. zasedání Výboru pro sociální politiku 
ZHMP, ze dne 16.3.2011 

Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 16.3.2011 od 15,00 
– 17,15 hodin 

  

Přítomni: viz prezenční listina 

  

Program: 

  

1. Kontrola zápisu ze dne 16.2.2011  
2. Schválení programu a ověřovatele zápisu  
3. Snížení kapacity      

-    Domov Palata  

-    DS Krč     

-    DS Heřmanův Městec 

1. Žádosti o dofinancování sociálních služeb z MPSV  
2. Informace o výsledku projednávání hospodaření  příspěvkových organizací 

v působnosti odboru SOC MHMP za rok 2010  
3.  Projekt OPPA 3008- Societa  
4. Různé 

  

1.    Kontrola zápisu ze dne 16.2.2011 

Byl schválen zápis ze dne  16.2.2011. 

Hlasování: 5:0:0 

Schváleno 

  

2.    Schválení programu a ověřovatele zápisu 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Mgr. Lukáš Kaucký.  

Hlasování: 5:0:0 



Schváleno 

  

3.    Snížení kapacity – Domov Palata, DS Krč a DS Heřmanův Městec a 
dodatečně DS Dobřichovice 

Členové výboru obdrželi základní informace k předloženým žádostem a současně 
byli přizváni ředitelé těchto zařízení.  

Domov Palata – základní informaci k žádosti podal ředitel zařízení  Ing. Procházka a 
doplňující informace upřesnila  Mgr. Halová –  žádost o snížení kapacity domova o 5 
lůžek ze současných 143 na 138 – jedná se o zkvalitnění ubytování (redukce pokojů 
s 3 lůžkových na 2lůžkové)  v souladu s dalšími úpravami. Změna je zařazena  
v rozpočtu na r. 2011. 

DS Krč -  ředitelka zařízení Ing. Matulová podala základní informace o stavu 
zařízení, vč.dalšího rozvoje a priorit   formou elektronické prezentace. DS žádá 
v souvislosti s probíhající rekonstrukcí o snížení kapacity o 55 lůžek (ze 195 ůžek na 
140) s tím, že po dokončení rekonstrukce se počet lůžek navýší o 12 a celková 
kapacita DS bude 152 lůžek. Mgr. Halová  sdělila, že odbor SOC souhlasí 
s předloženou žádostí, protože se jedná o nejstarší zařízení. Rekonstrukce objektu je 
nutná, je prováděna po etapách, a to již 6. rokem a měla by být ukončena v r. 2013. 
Jedná o zkvalitnění  ubytování zejména  pro ležící pacienty  a současně i služeb. 
Diskuse byla zaměřena především:   jaké je  využití současných stávajících prostor a  
prostoru na přilehlých pozemcích, jak jsou projekty realizovány. Radní Dolínek 
upozornil, že projekty musí být pouze pro sociální  potřeby, měly by být osloveny 
holdingové firmy zaměřené na seniory, využít zkušeností z Německa, Rakouska atd. 
Předsedkyně výboru doporučuje realizovat výjezdní zasedání členů výborů 
k prohlídce DS  v jiných termínech  než  jsou řádně  plánované  výbory.   Prohlídky 
zařízení budou ohlášeny v dostatečném předstihu. 

DS Heřmanův Městec – Mgr. Halová omluvila ředitelku DS pí Málkovou. V objektu 
je registrována služba Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 28 
lůžek, kde probíhá útlumový program (počet klientů 21) – doporučuje odbor SOC 
souhlas se snížením kapacity o 7 lůžek, protože vzhledem k technickému stavu nelze 
využít volná lůžka pro navýšení kapacity jiné registrované služby. 

DS Dobřichovice -   žádost o změnu počtu klientů přijímaných k dlouhodobému 
pobytu, a to 41 lůžek dlouhodobý pobyt, 15 lůžek pro odlehčovací služby (současný 
stav  28:28). Do diskuse se zapojili členové výboru, vč. přizvaných hostů  -   více se 
na území hl. města Prahy věnovat odlehčovacím službám, připraven projekt Dolní 
Počernice, pro dlouhodobě ležící pacienty –  nutno řešit otázku využívání zámků 
(nebo vrácení státu a požadovat zhodnocení) v návaznosti na výstavbu nových 
objektů, neboť pro obce to přináší řadu výhod, vč. zaměstnanosti, jak je to s klienty  
umístěných mimo Prahu, změna ekonomiky a výkony proplácení lůžek  pojišťovnami. 
Cílem všech rekonstrukcí  je zkvalitnění ubytování a služeb a navýšení celkového 
počtu lůžek o 500. Žádosti jednotlivých DS jsou časově omezeny a do května 2011 
musí být zohledněny požadavky na následující rok. 



  

Usnesení 

Výbor schvaluje předložené žádosti o snížení kapacity ve výše uvedených objektech. 

Hlasování: 5:0:0 

  

4.     Žádosti o dofinancování sociálních služeb z MPSV  

    2 dopisy o přehodnocení státní dotace – Prosaz a Středisko pro ranou péči 

Členové výboru obdrželi základní informace k předloženým žádostem s tím, že se 
spol.  Prosaz jsou vedena jednání s ohledem na specifičnost poskytované služby – 
osobní asistent, neboť tato služba se nejeví jako efektivní a připravují se varianty 
možných řešení. Se spol . Středisko pro ranou péči jsou vedena jednání s odborem 
SOC ve věci přidělení státní dotace, která byla navržena  s ohledem, že  společnost 
poskytuje služby především ve Středočeském kraji, a  pro Prahu působnost pouze 
37,5 %. Společnost bude podpořena v rámci grantové politiky hl.m. Prahy v sociální 
oblasti. 

Radní Dolínek upozornil, že žádostí o přehodnocení je cca 50- 60 a nelze řešit jejich 
přehodnocení, protože je to rozhodnutí MPSV. Žádosti o navýšení z rozpočtu města 
lze řešit v případě dobrých hospodářských výsledků HMP. Řada neziskových 
organizací má vysoké náklady a v budoucnu by se HMP mělo zaměřit na případné 
sloučení těchto organizací. Město by mělo stanovit jaké služby potřebuje, jakou 
kapacitu v návaznosti na reálné potřeby klientů a to by se mělo  zohlednit  
v grantovém řízení. U spol. Střediska pro ranou péči se musí hledat řešení s prioritou 
podpory  domácí péči. 

Usnesení 

Výbor bere předložené žádosti  na vědomí a požadavky budou akceptovány při VŘ. 

Hlasování: 5:0:0 

  

5.    Informace o výsledku projednávání hospodaření  příspěvkových organizací 
v působnosti odboru SOC MHMP za rok 2010 

Členové výboru obdrželi písemnou  informace  s tím, že  PO v sociální oblasti 
ukončily hospodaření za r. 2010 s vyrovnaným hospodářským výsledkem a úsporou 
neinvestičního příspěvku. U 8 organizací, u kterých došlo ke ztrátě, byl navržen 
způsob krytí ztráty, Domov Svojšice – připravuje se audit hospodaření za r. 2010.   
Materiál předaný odborem SOC je podrobně zpracován a výsledky jsou uvedeny 
v tabulkách. 



V diskusi předsedkyně výboru upozornila, že činnost PO musí být vyrovnána, a to 
v souladu s plánem hospodaření, jehož výsledky se předkládají vždy pololetně – 
ztrátu avizovalo v pololetí pouze Dětské centrum Paprsek. Mgr. Halová uvedla, že 
nelze stanovit maximální úhrady u důchodců s nízkým příjmem nebo osamělým. 
Ztráty se doplácejí z neinvestičních příspěvků. V současné době probíhá jednání 
s rodinami o spolufinancování rozdílů v souladu se zákonem o rodině (formou 
darovací smlouvy).  Radní Dolínek upozornil, že u zákona o rodině chybí 
vymahatelnost. HMP prostřednictvím odboru SOC zajistí  hodnocení ředitelů, 
strukturu výdajů a zajistí případné audity,  které by analyzovaly ztráty a případně 
našly úspory v činnosti zařízení 

Usnesení 

Výbor vzal předloženou informaci na vědomí s tím, že výbor bude o auditech 
společností průběžně informován. 

Hlasování: 5:0:0 

  

6.    Projekt OPPA 3008- Societa 

Členové výboru obdrželi k činnosti výše uvedené společnosti stručné shrnutí, 
kontrolní zprávu a oznámení o neplatnosti smlouvy. Tato informace byla ústně 
doplněna o právní stanovisko k neplatnosti smlouvy uzavřené mezi  HMP a spol. 
Societa. V přiložené informaci z kontrolního jednání je upozornění, že došlo 
k závažnému pochybení a porušení zákona o účetnictví. Všechny probíhající kontroly 
a návrhy řešení jsou uvedeny podrobně v citované příloze. V diskusi byly řešeny 
otázky jaké byly mechanismy výběrového řízení, proč byla smlouva podepsána bez 
odsouhlasení RHMP, náhrada případné škody cca ve výši 26mil. Kč. Ing. Pavlík 
upozornil, že v současné době probíhají jednání se společností a odborem LEG 
k vytvoření dohody o vzájemném vyrovnání v návaznosti na probíhající externí audit. 

Usnesení 

Výbor předloženou informaci schvaluje s tím, že bude průběžně o výsledcích jednání  
informován. 

Hlasování: 5:0:0 

  

  

7.    Různé 

-    P. radní Dolínek informoval o konání konference v Římě  ve dnech 19. - 20. 
května 2011 k projektu Active AGE s tím, že by bylo vhodné, aby se někdo za HMP 
zúčastnil (podklady k účasti budou zaslány všem členům výboru a podrobné 
informace sdělí mgr. Petříček, asistent radního). 



-    Materiály na zasedání výboru jsou předávány v elektronické podobě a kompletní 
materiál v písemné podobě bude členům výboru předán před konáním výboru do 
jejich sekretariátů a neuvolněným zastupitelům do schránek zastupitelů. 

  

  

  

Příští zasedání sociálního výboru se uskuteční dne 20. dubna.2011 v salonku č. 135, 
1. patro, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 

  

  

JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., v.r. 

  

  

  

Mgr. Lukáš Kaucký, v.r. 

ověřovatel 

  

  

Praha, 21.3. 2011 
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