
Zápis z 2. zasedání Výboru pro sociální politiku 
ZHMP, ze dne 13.1. 2011 

Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo dne 13.1.2011 od 15,00 
– 18,15 hodin 

  

Přítomni: viz prezenční listina 

  

Program: 

1. Kontrola zápisu ze dne 6.12.2010  
2. Schválení programu a ověřovatele zápisu  
3. Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v sociální oblasti na rok 2011  
4. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy 

na léta 2011-2013   
5. Informace o investiční akci "Rekonstrukce Domova pro seniory Zahradní 

Město a novostavba pavilonu F a C"  
6. Zpráva o aktuálním stavu v sociálních službách pro osoby bez přístřeší- 

stanové městečko  
7.  Informace o kontrolách neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na 

dávky sociální péče pro zdravotně  postižené,  na příspěvek na péči a na 
dávky pomoci v hmotné nouzi  

8.  Různé 

  

Kontrola zápisu ze dne 6.12.2011 

Byl schválen zápis ze dne 6.12.2010. 

Hlasování: 6:0:0 

Schváleno 

  

Schválení programu a ověřovatele zápisu 

Bylo doporučeno bod 7) předřadit před bod 3. výše uvedeného programu. 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen p. Mgr. Lukáš Kaucký.  

Hlasování: 6:0:0 

Schváleno 



  

3. Zpráva o aktuálním stavu v sociálních službách pro osoby bez přístřeší- 
stanové městečko 

Členové výboru obdrželi základní informaci spolu s pozvánkou a současně p. ředitel 
Ján, který provedl úvod k tomuto materiálu, předal všem členům výboru doplňující  
Návrh mimořádných opatření v sociálních službách  za období  od 1.12.2010 -
12.1.2011. V diskusi vystoupili pí Semelová, Hankeová, Halová, Arnoštová, p. 
Dolínek a Počarovský – loď Hermes – využití kapacity, příprava realizace stanového 
městečka, vč. rozpočtu  na r. 2011, koordinace vzájemné informovanosti  mezi 
organizacemi Armáda spásy, Naděje a Arcidiecézní charita, zapojení MČ  

Usnesení 

Výbor konstatuje, že bere předloženou zprávu   a návrh mimořádných opatření 
Centra sociálních služeb Praha na vědomí 

Hlasování: 6:0:0 

Schváleno 

  

Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v sociální oblasti na rok 2011 

Členové výboru obdrželi materiál, který se bude projednávat v Radě v písemné 
podobě a současně jim byl na výboru předán doplňující materiál změn ve vyhlášení 
grantů.Úvodní slovo přednesl radní p. Dolínek s tím, že v souladu s koaliční 
smlouvou budou podporovány sociální služby  cílené na osoby v domácí péči a 
osoby bez přístřeší. Důraz bude kladen na poskytování ambulantních a terénních 
služeb. Došlo oproti minulým rokům k navýšení sankcí za nedodržení podmínek při 
přidělení grantu. K materiálů proběhla diskuse – vystoupili p. Počarovský, Dolínek, 
Ján, dále  pí Halová, Prokopová (za odbor SOC zpracovatel materiálu), Semelová, 
Arnoštová – ovlivnění struktury v přidělování peněz,  hrazení nákladů z grantu, 
propojení se Střednědobým plánem, kontrolní činnost,  posílení grantové komise  i 
z řad  externích pracovníků k objektivnímu posouzení žádostí.  

Usnesení 

Výbor schvaluje návrh na vyhlášení grantů hl.m. Prahy v sociální oblasti pro rok 2011 
s tím, že doporučuje zapracování připomínek týkajících se ostatních zaměstnanců 
v případě odměny – Pravidla a podmínky – příloha č. 1 – str. 4, bod 16 

Hlasování: 5:0:0 

Schváleno 

  



Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města 
Prahy na léta 2011-2013  

Členové výboru obdrželi materiál v písemné podobě. Úvod provedl radní p. Dolínek 
s tím, že  materiál není dostatečně zpracován, je doplněn o priority v rámci koaliční 
smlouvy,  v letošním roce lze předpokládat pouze dílčí úpravy, je nutné dohodnout 
harmonogram k další revizi v průběhu roku, zapojit více MČ, MPSV připravuje řadu 
razantních změn u poskytovatelů služeb,  změny musí být  zapracovány a promítnuty 
v plánu na rok 2012 , a to vč. podmínek grantů, posílení grantové komise o experty, 
systém hodnocení – ekonomické ukazatele, efektivita a kvalita  služby – priority, cíle, 
opatření, aktivity, materiál nemusí být schvalován v Radě, ale je to podmínka 
k žádosti  MPSV. K materiálu proběhla obsáhlá diskuse všech členů výboru. 

Usnesení 

Výbor bere materiál „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hl. m. 
Prahy na léta  2011-2013“ na vědomí s tím, že bude aktualizován do konce roku 
2011. 

Hlasování: 5:0:0 

Schváleno 

  

Informace o investiční akci "Rekonstrukce Domova pro seniory Zahradní 
Město a novostavba pavilonu F a C"  

Ing. Vladimír Pavlík, z OSV MHMP podal stručnou informaci k dostavbě a 
rekonstrukci. Členové výboru obdrželi písemný materiál. 

Usnesení 

Výbor bere předloženou informaci na vědomí. 

Hlasování: 5:0:0 

Schváleno 

  

Informace o kontrolách neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu 
na dávky sociální péče pro zdravotně  postižené,  na příspěvek na péči a 
na dávky pomoci v hmotné nouzi  

K předloženému písemnému materiálu podala stručnou informaci Ing. Prokopová 
z OSV MHMP s tím, že  MPSV bylo požádáno o upřesnění týkající se provádění 
kontrol hospodaření, materiál je konzultován s MF a čeká se na odpověď. Konkrétní 
výsledky z jednání budou předloženy na příštím zasedání výboru. 



Usnesení 

Výbor souhlasí s předloženou informací. 

Hlasování: 5:0:0 

Schváleno 

  

Různé 

P. Počarovský –  řešit  víceleté plánování  (smlouvy) v návaznosti na grantové 
žádosti pro neziskové organizace v rámci sociálních služeb, způsob a model 
financování 

Usnesení 

Výbor navrhuje zohlednit principy víceletého finančního plánu v souvislosti 
s aktualizací Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

Hlasování: 5:0:0 

Schváleno 

  

  

  

  

3. zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskuteční 16. února 2011  
v 15,00 hodin,   1. patro, Nová rada, Mariánské nám. 2, Praha 1. 

  

Součástí zápisu je  příloha s termíny konání výboru  sociální politiky ZHMP v r. 2011. 

  

  

  

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

předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 



  

  

Lukáš Kaucký, v.r. 

ověřovatel 

  

  

  

Praha,  24.1.2011 
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