
Zápis ze 3. zasedání Výboru pro sociální politiku 
ZHMP, ze dne 16.2. 2011 

  

Zasedání Výboru pro sociální politiku ZHMP se uskutečnilo  dne 16.2. 2011 od 15,00 
do 16,45 hodin. 

  

Přítomni: viz prezenční listina 

  

Program: 

  

1. Kontrola zápisu ze dne 13.1. 2011  
2. Schválení programu a ověřovatele zápisu  
3. Plánované změny v projektu přímého přidělení financovaného z ESF 

„Komplexní individuální projekt“   
4. Rozpočet hl. města Prahy na rok 2011, kapitola 5  - Informace o investiční akci 

„Rekonstrukce objektu „Murgašova“  
5. Hospodaření a ekonomické ukazatele příspěvkové organizace Domov pro 

osoby se zdravotním postižením „Sulická“    
6. Výsledky a projednání dotačního řízení MPSV pro poskytovatele sociálních 

služeb na rok 2011  
7. Různé 

  

1.    Kontrola zápisu ze dne 13.1. 2011. 

Zápis ze dne 13.1. 2011 byl schválen. 

Hlasování: 5:0:0 

Schváleno 

  

2.    Schválení programu a ověřovatele zápis 

    Ověřovatelem zápisu byl zvolen Mgr. Ondřej Počarovský 

Hlasování 5:0:0 

     Schváleno 



3.  Členové výboru obdrželi materiál k projektu  „Komplexní individuální projekt“ 
v písemné podobě. Mgr. Tomáš Petříček, asistent pro oblast sociální politiky, bydlení 
a evropských fondů MHMP, seznámil přítomné členy s plánovanými změnami 
v projektu „Komplexní individuální projekt“. Mgr. Petříček podal zprávu o  časovém 
harmonogramu projektu → konec projektu 03/2012; dále seznámil členy SV 
s postupem výběrových řízení na dotace z Evropského sociálního fondu. Byla 
podána informace o tom, že ten, kdo  bude čerpat finanční prostředky z Evropského 
sociálního fondu, je povinen vrátit  již přiznané dotace  z MPSV.  

    Pan radní Dolínek podal zprávu o průběhu financování projektu „Komplexní 
individuální projekt“; v rozpočtu kapitola 05  →  10 mil. Kč na tento projekt; dále pan 
radní informoval o výběrových řízeních k projektu, která budou pro více zájemců a 
tito zájemci musí splnit monitorovací ukazatele. 

    K projektu proběhla diskuse – vystoupil Mgr. Počarovský s dotazem ohledně 
naplnění celkových kapacit uvedených v projektu; vysvětlení, jak je to s kapacitou 
v jednotlivých sociálních službách a jak byla kapacita-kontakty nastavena, podala 
Ing. Prokopová Nesrstová. Nastavení kapacit vychází z celkového počtu kapacit na 
území hl.města Prahy podle jednotlivých druhů soc. služeb. 

  

    15,20 hod. přišla paní Aleksandra Udženija 

Usnesení 

    Výbor bere materiál „Komplexní individuální projekt“ na vědomí. 

    Hlasování: 6:0:0 

    Schváleno 

  

4.   Rozpočet hl. města Prahy na rok 2011, kapitola 5  →  zprávu přednesl pan radní 
Dolínek a předal    informace o financích příspěvkových organizací. V příspěvkových 
organizacích hl. města Prahy proběhne: 

·    hospodářský audit 

·    kontrola  již nasmlouvaných služeb 

·    centrální zadávání zakázek 

·    personální audit 

  

Větší investice: 



·    rekonstrukce Domova pro seniory Praha 4 -  Sulická 

·    dostavba pavilonu pro lidi trpící Alzhaimerovou chorobou v Praze 10 - Malešicích 

·    dostavba v Domově pro seniory v Praze 10 - Záběhlicích 

·    rekonstrukce Domova pro osoby se zdravotním postižením v Praze 4 – 
Murgašova 

  

Pan radní Dolínek informoval členy sociálního výboru o tom, že celkem je vyčleněno 
na sociální služby v Praze na rok 2011 v kapitole 5    1 088 000 000,00 Kč. 

    Usnesení 

    Výbor  doporučuje schválit rozpočet hl. města Prahy na rok 2011, kapitola 5 

    Hlasování:2:1:3 

    Návrh nebyl schválen 

K rozpočtu hl. města Prahy na rok 2011, kapitole 5, proběhla diskuse. Mgr. 
Počarovský vznesl dotaz ohledně rozdělení peněz z kapitoly 5 na sociální služby 
v Praze. Mgr. Halová přednesla zprávu a upřesnila  financování sociálních služeb 
v Praze. 

Usnesení 

Výbor bere na vědomí rozpočet hl. města Prahy 

Hlasování 6:0:0 

Schváleno 

  

5.    Rekonstrukce objektu Murgašova 

Zprávu o rekonstrukci objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen 
DOZP) Murgašova přednesl ředitel DOZP Murgašova pan Ondřej Václavovič. 
 Ředitel DOZP seznámil členy SV s historií objektu, se skladbou uživatelů sociální 
služby a s chodem tohoto zařízení. Dále uvedl, že rekonstrukcí objektů se navýší 
kapacita o 22 lůžek. Ředitel DOZP seznámil přítomné členy s tím, že v roce 2010 
nebylo uhrazeno v DOZP Sulická celkem 825.000,00 Kč, tzn. dluh klientů, kteří 
nemají finanční prostředky na plnou platbu. 

 Nově vzniklé DOZP bude:  

Ø  z  20%  pro imobilní uživatele 



Ø  celé bezbariérové 

Ø  ve dvou objektech budou klienti převážně závislí na sociální službě. 

Ředitel dále informoval SV o výši dotace na rekonstrukci DOZP Murgašova, která 
činí  

90 000 000,00 Kč. 

Z diskuze vyplynulo, že proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby; v  současné 
době  dochází k otevírání obálek  a stavba by měla začít v květnu letošního roku. 

Pan ředitel Václavovič požádal SV, zda by mohlo příští zasedání  SV proběhnout 
v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická. 

Usnesení 

Výbor bere předloženou informaci na vědomí a souhlasí s prohlídkou uvedeného 
zařízení výjezdním zasedáním v DOZP Sulická. 

Hlasování: 5:0:0 

Schváleno 

  

1. Výsledky a projednání dotačního řízení MPSV pro poskytovatele sociálních 
služeb na rok 2011.  

Pan radní Dolínek seznámil členy výboru se situací, která nastala vzhledem ke 
snížení dotací z MPSV o 110. 000. 000,00 Kč, což byla minimální potřeba alespoň 
pro zachovávající stav sociálních služeb. 

    Dle výše zveřejněných dotací začíná být v Praze situace vážná. Praha dotuje ze 
svých prostředků 75%  a pouze 25% finančních prostředků je státní dotace. 

    Druhé kolo státní dotace vyhlašuje MPSV; v době konání sociálního výboru nebyl 
ještě znám termín vyhlášení 2. kola. 

    Usnesení 

    Výbor bere na vědomí výsledky a projednání dotačního řízení MPSV pro 
poskytovatele sociálních služeb na rok 2011. 

    Hlasování:5:0:0 

    Schváleno 

      



7.     Různé 

Pan radní Dolínek informoval výbor o „Kulatých stolech“. Jedná se o setkávání 
s poskytovateli sociálních služeb. Na těchto „Kulatých stolech“ vznikne novelizovaná 
tabulka směrných čísel k jednotlivým službám. Takto by měla být nastavena 
transparentnější metodika nad rámec grantového řízení. 

Usnesení 

Výbor bere na vědomí informaci o nastavení nové metodiky k hodnocení cenové 
hladiny pro poskytování grantů. 

Hlasování:5:0:0 

Schváleno 

  

Mgr. Halová informovala o čtyřech stížnostech podaných neziskovými organizacemi 
na snížené dotace. Informaci ke stížnostem předloží Mgr. Halová do příštího 
zasedání SV, které se uskuteční 16. 3. 2011. 

  

   

 Příští zasedání sociálního výboru se uskuteční dne 16.3.2011.  

   

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

    

Mgr. Ondřej Počarovský, v. r. 

ověřovatel 

  

  

Praha 21.2. 2011 

    

  

Zapsala: Milada Mastná 
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