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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro sociální politiku  ZHMP  

ZÁPIS z 13. jednání 

Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 18. 1. 2018 v 12:30 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 135, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

   

 

Přítomni: Ing. Jarmila Bendová, Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Ing. Radek Lacko, Ing. 
Mgr. Irena Ropková, Mgr. Marta Semelová, PhDr. Matěj Stropnický, Ing. Alexandra 
Udženija, Mgr. Karel Ulm, MPA 

Omluveni: Ing. Patrik Nacher 

 

Jednání řídila: Ing. Jarmila Bendová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP    
 
Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání výboru v 12.35 hod. Dále konstatovala, 
že je vzhledem k počtu přítomných výbor usnášeníschopný. 
 
Ověřovatelem zápisu byl navržen Mgr. Karel Ulm, MPA. 
Hlasování:  pro: 8   proti: 0  zdržel se: 0 
Ověřovatelem zápisu z jednání byl zvolen Mgr. Karel Ulm, MPA. 
 
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 41. – 44. jednání 2017 a 
1. – 2. jednání 2018 (tisky R-27676, R-27661, R-27563, R-27696, R-27907, R-27727,           
R-27774, R-27738, R-28114, R-28092) 

3. Tisk R-28259 „k návrhu na udělení grantů HMP v působnosti odboru zdravotnictví, 
sociální péče a prevence MHMP v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům HMP na rok 2018“ 

4. Tisk R-28327 „k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy pro rok 2018, 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 2018“ 

5. Tisk R-27815 „k návrhu na navýšení celkových nákladů investiční akce č. 42517 Výstavba 
budovy Palata II. příspěvkové organizace HMP Palata – Domov pro zrakově postižené“ 

6. Informace k tisku R-27679 „k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy za účelem 
dofinancování nákladů na provoz dopravy osob se sníženou schopností pohybu a 
orientace v roce 2017“ 

7. Různé 
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Hlasování:  pro: 8   proti: 0  zdržel se: 0 
Program jednání výboru byl schválen. 
 
Bod 2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 41. – 44. jednání 2017 a 
1. – 2. jednání 2018 (tisky R-27676, R-27661, R-27563, R-27696, R-27907, R-27727, R-27774,       
R-27738, R-28114, R-28092)  
 
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 41. – 44. jednání 2017 a 1. – 2. jednání 2018 
 
Hlasování:  pro: 8   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 3. Tisk R-28259 „k návrhu na udělení grantů HMP v působnosti odboru zdravotnictví, 
sociální péče a prevence MHMP v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům HMP na rok 2018“ 
 
PhDr. Klinecký: Podstatnou část přidělených finančních prostředků ve výši 304 mil. Kč na letošní 
rok odbor rozděluje poskytovatelům sociálních služeb. S výjimkou služeb pro osoby bez přístřeší, 
které jsou financovány z evropských prostředků. Odbor počítá s vypsáním druhého kola 
grantového řízení, které bude předloženo ZHMP pravděpodobně v září. Pro poskytovatele 
sociálních služeb by bylo ideální, kdyby tento návrh na rozdělení grantů schválilo ZHMP již na 
lednovém jednání. 
Ing. Prokopová: V současné chvíli je v rozpočtu HMP na granty v sociální oblasti alokována částka 
304 mil. Kč a v rámci tohoto tisku je rozděleno celkem 250 mil. Kč. Co se týká zbývající částky, tak 
cca 20-23 mil. Kč je počítáno na granty v oblasti podpory rodinné politiky a zbývající částka by byla 
rozdělena v rámci zmiňovaného druhého kola grantového řízení. Částky byly navrženy k rozdělení 
tak, aby odpovídaly výpočtu veřejné podpory. Výpočet veřejné podpory je konstruován tak, že 30 
procent je hrazeno z rozpočtu HMP a zbývajících 70 procent je hrazeno prostřednictvím dotace 
MPSV. 
Radní Hodek: Kvůli elektronickému připomínkovému řízení se dostal tento tisk do schvalovacího 
procesu malinko později a bude předložen na jednání RHMP 23. 1. s žádostí o projednání na 
lednovém jednání ZHMP. 
PhDr. Stropnický: U časopisu Nový prostor došlo ke změně redakce, co se dle názoru řady 
pravidelných čtenářů odrazilo na zhoršení kvality článků. Byl tento problém tematizován na 
grantové komisi? Můžeme si vyžádat vývoj prodejnosti časopisu? 
PhDr. Klinecký: Na grantové komisi se toto neřešilo. Z pohledu sociální služby je klíčové, zda 
probíhá distribuce časopisu. Požadované informace o prodejnosti poptáme a předložíme na dalším 
jednání VSP. 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
bere na vědomí předložený tisk a doporučuje ZHMP jej projednat a schválit v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0 
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Usnesení bylo přijato. 
 
(během hlasování nebyl přítomen Ing. Lacko) 
 
Bod 4. Tisk R-28327 „k návrhu na udělení dotace hlavního města Prahy pro rok 2018, 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 2018“ 
 

PhDr. Klinecký: Na úrovni státního rozpočtu došlo oproti loňskému roku k navýšení prostředků o 
cca 250 mil. Kč včetně dofinancování na celkových 1 157 mil. Kč. Umožňuje to nejen podpořit či 
navýšit potřebné kapacity, ale také zvyšovat kvalitu sociálních služeb.  
Ing. Prokopová: V rámci tohoto tisku je rozděleno zhruba 998 mil. Kč. Předpokládá se vyhlášení 
druhého kola na únorovém, nejpozději březnovém jednání ZHMP, tak aby se dotace mohly 
schvalovat v červnu. 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
bere na vědomí předložený tisk a doporučuje ZHMP jej projednat a schválit v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro: 8   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 5. Tisk R-27815 „k návrhu na navýšení celkových nákladů investiční akce č. 42517 Výstavba 
budovy Palata II. příspěvkové organizace HMP Palata – Domov pro zrakově postižené“ 
 
Ing. arch. Šlejhar podrobně představil návrh nové budovy pro v ČR unikátní Alzheimer centrum 
podle švýcarské reminiscenční metody. Dbalo se na bezbariérové propojení všech prostor, kde se 
pohybují klienti, se zahradou. Provedení budovy včetně použitých materiálů je navrženo tak, aby 
se co nejvíce eliminovaly negativní vjemy (akustické, zrakové, čichové). To pomáhá vytvářet 
synergický efekt pozitivních emocí, které klienti tolik potřebují.  
Ing. Bendová: Ve kterém roce se předpokládá dokončení projektu? 
Ing. arch. Šlejhar: Zhruba dva roky se bude stavět. Předcházet tomu bude výběrové řízení na 
stavitele, co může trvat cca půl roku i víc. 
Ing. Udženija: Velmi se mi to líbí. Na MČ víme, jaký je to problém. Nemáme tyto klienty kam dávat, 
tak je dáváme do klasických domovů pro seniory, co není vhodné ani pro klienty, ani pro personál. 
PhDr. Stropnický: Proč je vstupní prostor degradován vjezdem do garáží? Navýšení rozpočtu je 
příliš velké a mělo se to předvídat. 
Ing. arch. Šlejhar: Byla to jediná možnost, vjezd slouží pro zásobování, vjezd sanitek, pohřebních 
vozů atd. Odhad ceny se dělal ve fázi studie. Cena se tvoří tak, že se spočítá obestavěný prostor, 
z toho vzniknou metry krychlové (31 tis. m3). Podle oficiálně vydávaných ukazatelů pro různé 
druhy objektů je za m3 stanovena cena. Tato budova nemá precedent. Zvolila se cena na půlce 
mezi nemocnicí a objektem pro sociální služby. Původně odhadovaná cena se ukázala být o 25 
procent nižší než cena, která se spočítala na základě prováděcího projektu, kde už jsou zahrnuty 
všechny vymoženosti. Navíc se k tomu přidalo to, že základové poměry byly stanoveny jako složité. 
Oproti předpokládaným 40 železobetonovým pilotám jich tam je nakonec 160. Objekt je 
v pasivním standardu. Neměli jsme s čím srovnávat a cena se nedala lépe odhadnout. 
Doc. Dlouhý: Dá se odhadnout, jaké budou provozní náklady na klienta? 
Ing. Prokopová: Náklady na provozování budou vyšší, protože je nutné vyšší personální zajištění. 
Uvádět nyní bližší odhad by bylo neseriózní. 
Mgr. Semelová: Počítá se s tím, že se to odrazí na platbách rodin za umístění? 
PhDr. Klinecký: Základní požadavek je, aby na to dosáhli i klienti bez úhrad. 
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Doc. Dlouhý: Kde se vzalo navýšení kapacity o 18 lůžek? 
Ing. arch. Šlejhar: V oddělení UnitCare byly v původní verzi jednolůžkové pokoje, ty se o něco 
zvětšily a změnily na dvoulůžkové a také se zrušila původně zamýšlená kavárna, místo které vznikla 
nová oáza pro 6 klientů. 
Během projednání tohoto bodu se z dalšího jednání omluvili Ing. Lacko a radní Hodek. 
 
Bod 6. Informace k tisku R-27679 „k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy za účelem 
dofinancování nákladů na provoz dopravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace v 
roce 2017“ 
 
Ing. Tomčík: V prosinci roku 2017 byl RHMP schválen tisk na dofinancování nákladů na provoz 
dopravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve výši 7 mil. Kč. Ve snaze zajistit nové 
parametry této služby připravuje ROPID nové výběrové řízení. V těchto dnech jsme dokončili návrh 
nové smlouvy, finalizujeme některé přílohy, tak aby mohl být materiál počátkem února projednán 
v RHMP. Jedná se o nadlimitní soutěž s předpokládanými provozními náklady zhruba 42 mil. Kč 
ročně. V ideálním případě bude nový dodavatel fungovat od 1. 1. 2019. Do této doby je potřeba 
zajistit financování této služby s tím, že jak v roce 2016, tak v roce 2017 rostla poptávka po této 
službě. Také proto bylo nutné loni v prosinci dofinancovat tuto službu z rozpočtu HMP částkou 7 
mil. Kč a dalších zhruba 1,3 mil. Kč navíc uhradil ROPID z vlastních zdrojů. Ve snaze o zajištění 
stejné kvality této služby na letošní rok žádáme o dofinancování na úroveň roku 2017 včetně 
prosincového dofinancování, tedy o navýšení o 5,3 mil. Kč. 
Ing. Bendová: Před jednáním VSP pan radní Hodek potvrdil, že na tuto službu prostředky ve své 
kapitole má. 
PhDr. Klinecký: Přímo na tuto službu nemáme účelově vázanou částku. Pokud, ale existuje dohoda 
mezi radním Hodkem a náměstkem Dolínkem, tak to můžeme financovat z rezervy. 
Ing. Udženija: Kolik osob je přepravováno? 
Ing. Tomčík: Měsíčně je to zhruba 2500 osob. 
Ing. Prokopová: Jakým způsobem je nastavena fakturace u jednotlivých poskytovatelů? Proč jsou 
rozdíly? Popelář stojí cca 23 Kč na km a Societa 25 Kč na km plus úhrada: Kolik platí klient? 
Ing. Tomčík: Rozdílnost úhrad je dána vícero faktory např. stářím vozového parku. Někdy se také 
stává, že klient na poslední chvíli jízdu odmítne, ale nájezd tam je. Uživatelé hradí za cestu 32 Kč po 
Praze, 40 Kč v případě dojezdu do nejbližšího okolí (cca 10 % cest). 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
bere na vědomí zvyšující se zájem osob se sníženou schopností pohybu a orientace o přepravu a 
potřebu dofinancování této služby v roce 2018 ve výši 5,389 mil. Kč a doporučuje tuto službu 
dofinancovat z rozpočtu běžných výdajů ZSP MHMP. 
 
Hlasování:  pro: 4   proti: 0  zdržel se: 3 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
bere na vědomí zvyšující se zájem osob se sníženou schopností pohybu a orientace o přepravu a 
potřebu dofinancování této služby v roce 2018 ve výši 5,389 mil. Kč a doporučuje tuto službu 
dofinancovat. 
 
Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
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Bod 7. Různé 
 
V bodě různé nebyly předloženy žádné informace ani dotazy. 
 
 
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 13:46.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Karel Ulm, MPA. 
člen Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 
 
 

 
 

 
 

Michal Gregor 
tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 

Ing. Jarmila Bendová 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 


