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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 7. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 23. 3. 2017 v 13:00 hod. 
Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 430, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Ing. Jarmila Bendová, Ing. Radek Lacko, Ing. Patrik Nacher, Ing. Mgr. Irena Ropková, 

Mgr. Marta Semelová, PhDr. Matěj Stropnický, Ing. Alexandra Udženija 
Omluveni: Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Mgr. Karel Ulm, MPA 
 
Jednání řídila: Ing. Jarmila Bendová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP      
Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání výboru v 13.05 hod. Dále konstatovala, 
že vzhledem k počtu přítomných je výbor usnášeníschopný. 
 
Ověřovatelkou zápisu byla navržena Ing. Alexandra Udženija. 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Ověřovatelkou zápisu z jednání byla zvolena Ing. Alexandra Udženija. 
 
Dále bylo hlasováno o programu bez připomínek: 
 

Program jednání: 
Bod Věc 

1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu 

2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 3. – 11. jednání (tisky                  

R-24332, R-24531, R-24453, R-24324, R-24496, R-24646, R-24490, R-24649, R-24502,             
R-25018, R-24877, R-24855,R-24995, R-24986, R-25124) 

3. Tisk R-25043 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové neinvestiční 
dotace z kap. 0546 v roce 2017 
Tisk R-25172 k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy pro roky 2017 – 2018 v 
rámci dotačního řízení Projektu OPZ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0006085, v oblasti 
sociálních služeb v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu 
hlavního města Prahy – podpora registrovaných sociálních služeb a úpravu rozpočtu v 
roce 2017  

4. Investiční akce realizované a probíhající v Domovech pro seniory (4.1 Souhrn IA DS 
Heřmanův Městec, 4.2 Souhrn IA DS Chodov, 4.3 Souhrn IA DS Háje, 4.4 Souhrn IA DS 
Dobřichovice, 4.5 Souhrn IA DS Hortenzie) 

5. Různé 
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Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Program jednání výboru byl schválen. 
 
Bod 2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 3. – 11. jednání  
Předsedkyně stručně uvedla tabulku schválených tisků, kterou členové dostali v předstihu. 
K předloženým tiskům nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy a výbor vzal tuto informaci na 
vědomí. 
 
Návrh usnesení:   
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
bere na vědomí předloženou souhrnnou informaci o tiscích schválených Radou hl. m. Prahy na 
jejím 3. – 11. jednání 2017 
 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 3. Tisk R-25043 a tisk R-25172  
PhDr. Klinecký Tomáš Klinecký představil tisk R-25043. Jedná se o návrh na dotaci Asociaci 
občanských poraden, kterou Praha každoročně dotuje, protože se nevejde do žádného klasického 
grantového řízení. Do Asociace občanských poraden je na území Prahy v současnosti zařazeno 
sedm občanských poraden. Pro občany HMP zajišťují některé servisní služby a zprostředkovávají 
jim informace.  
Radní Hodek doplnil, že jedno z nejpalčivějších témat současnosti je insolvence. Asociace 
občanských poraden nezajišťuje pouze preventivní poradenství v této věci, ale stará se o lidi, 
kterých osobní bankroty už přímo týkají. Zabezpečuje komunikaci s insolvenčními správci. Tato 
služba není nahraditelná žádnou službou HMP nebo MČ. 
Ing. Udženija uvedla, že humanitní odbor MČ Praha 2 dělá každý měsíc přednášky a největší zájem 
je právě o exekuce a insolvence a vznesla dotaz, jestli by nebylo možné služby propojit, aby se 
nedublovaly a byly efektivnější. 
PhDr. Klinecký doplnil, že úřady ze zákona poskytují odborné poradenství jako neregistrovanou 
sociální službu a mohou si poradenství od Asociace najímat. Slíbil, že možnosti efektivnější 
spolupráce probere se zástupci Asociace. 
Radní Hodek doplnil, že se nejedná pouze o podporu stávajících provozoven, ale o podporu na 
zřízení dalších dvou provozoven na Praze 5 a Praze 7. 
 
Dále byl blíže představen tisk R-25172.  
PhDr. Klinecký uvedl, že se jedná o podporu vybraných čtyř druhů sociálních služeb z evropských 
prostředků. Konkrétně by měly být takto financovány strategické služby sociální prevence: azylové 
domy, intervenční centra, domy na půl cesty a nízkoprahová denní centra, kterým evropské dotace 
garantují na roky 2017 a 2018 velkou stabilitu. V dotačním řízení bylo hodnoceno 32 žádostí na 
k rozdělení navrženo 222 171 000 Kč. Kromě toho běží klasické grantové programy HMP. Požádal o 
schválení předloženého materiálu ideálně na březnovém jednání ZHMP. 
Ing. Prokopová doplnila, že grantové řízení bylo vyhlášeno na základě výzvy Ministerstva práce a 
sociálních věcí. Už při vyhlášení byly schváleny jak cenové hladiny, tak částky pro jednotlivé 
subjekty.  
Ing. Udženija ocenila dobrou spolupráci s Nadějí. Upozornila však na nedostatečnou kapacitu 
centra v ulici Bolzanova. Dále apelovala na otevření nízkoprahových center v dalších lokalitách. 
Ing. Bendová uvedla, že se HMP problematice věnuje a o možnostech otevření dalších 
nízkoprahových center diskutuje s každou MČ zvlášť. 
Radní Hodek doplnil, že se o tomto problému v okolí hlavního nádraží ví a v loňském roce došlo 
k výraznému omezení – místo dvou jídel se podává pouze jedno jídlo denně. Dále byl vysoutěžen 
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celoroční úklid této oblasti. V řádu týdnů bude představeno umístnění nového nízkoprahového 
centra v nekonfliktní lokalitě. Zdůraznil také důležitost terénní práce. 
Ing. Udženija sdělila, MČ Praha 2 nabídla Evangelická církev metodistická se sídlem v Ječné v této 
věci pomoc.  
PhDr. Klinecký upozornil, že klíčem ke zlepšení situace u Bulhara je vybudování 4-5 nízkoprahových 
center, kde bude vydávána také strava. 
Během projednávání tohoto bodu dorazili Ing. Patrik Nacher a Ing. Mgr. Irena Ropková. 
 
Návrh usnesení:   
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
souhlasí s předloženými tisky a navrhuje ZHMP je projednat a schválit v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 4. Investiční akce realizované a probíhající v Domovech pro seniory 
Členové výboru obdrželi informaci v předstihu. Jednotlivé investiční akce v domovech pro seniory 
Heřmanův Městec, Chodov, Háje, Dobřichovice a Hortenzie podrobně představila Ing. Prokopová. 
PhDr. Stropnický poděkoval za předloženou informaci a ocenil informování výboru, kam směřují 
finanční prostředky. Požádal o dodání studie proveditelnosti přístavby DS Dobřichovice a mapy 
mimopražských zařízení sociálních služeb zřizovaných HMP. 
Výbor vzal předložené informace na vědomí. 
 
Bod 5. Různé 
V bodě různé nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky.  
 
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 13:58.   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Ing. Alexandra Udženija 
členka Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 

 
 

Michal Gregor 
tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 
 

Zapsala: Ľubica Vaníková, sekretářka předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP   

 
 
 

Ing. Jarmila Bendová 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 


