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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 9. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 5. 12. 2019 v 15:00 hod. 

Zasedací místnost Nová Rada, 1. patro, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: Mgr. Eva Horáková, MgA. Kamila Matějková, Martin Arden, prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., 

Nikol  Marhounová, Ing. Patrik Nacher, Zdena Štěpánková, Mgr. Radek Schindler  
Omluveni: PharmDr. Petr Fifka, Ing. Jakob Hurrle, JUDr. Petr Novotný, Ing. Alexandra Udženija  
Nepřítomni:   
Hosté: radní Mgr. Milena Johnová, Ing. Alice Mezková, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci služeb občanům, 

Mgr., Bc. Jana Klinecká, DiS., vedoucí oddělení sociální péče   
Jednání řídila: Mgr. Eva Horáková      
 

Text zahájení: 

Jednání Výboru se vedle jeho členů a stálých hostů zúčastnila též paní Tereza Šindlerová (Dobré víly dětem, z. s.) a paní 
Marta Semelová. 

 

Čas zahájení jednání: 15:05 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Volba ověřovatele zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Vzetí na vědomí zápisu z minulého jednání 

4. Souhrnná informace o tiscích schválených ZHMP 

5. Informace o tiscích předkládaných na ZHMP (R-35047) 

6. Informace o tiscích předkládaných na ZHMP (R-34810) 

7. Informace o tiscích předkládaných na ZHMP (R-34650) 

8. Informace o tiscích předkládaných na ZHMP (R-34896) 

9. Informace o tiscích předkládaných na ZHMP (R-35006) 

10. Informace o tiscích předkládaných na ZHMP (R-35124) 

11. Prezentace organizace Dobré víly dětem, z. s. 

12. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
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Usnesení č. U-VS-0039 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
ověřovatelku zápisu z 9. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP, kterou je paní MgA. Kamila Matějková 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2. Schválení programu jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0040 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
program 9. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3. Vzetí na vědomí zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0041 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z minulého jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP, které se konalo 7. 11. 2019, v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 

4. Souhrnná informace o tiscích schválených ZHMP 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0042 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
souhrnnou informaci o tiscích v sociální oblasti schválených ZHMP v listopadu 2019 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 

5. Informace o tiscích předkládaných na ZHMP (R-35047) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně Horáková představila tisk R-35047, jímž je předkládána k odsouhlasení aktualizace Pověření 
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu  pro organizaci Fokus Praha, z.ú. v rámci tzv. Center duševního 
zdraví. Aktualizace upravuje Pověření a zvyšuje, v souvislosti s aktualizací SPRSS na rok 2020, úvazkové zajištěné CDZ 
z původních 4,7 úvazků na aktuálních 6,5 úvazků. CDZ představují důležitý prvek pro usnadnění návratu lidí 
s duševním onemocněním z psychiatrických nemocnic zpět do běžného života. 

Usnesení č. U-VS-0043 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-35047 a doporučuje orgánům HMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 
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přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

6. Informace o tiscích předkládaných na ZHMP (R-34810) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně Horáková představila tisk R-34810, v němž se jedná o zohlednění navýšení celkových nákladů 
sociálních služeb způsobené průběžným navyšováním osobních nákladů, které vyplývá a navazuje na Nařízení vlády 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V návaznosti na tuto skutečnost byla provedena 
valorizace cenových hladin. Valorizace cenových hladin byla provedena ve výši 20 % k nákladovým jednotkám úrovně 
roku 2018. Touto valorizací došlo ke změně výpočtu výše veřejné podpory pro jednotlivé poskytovatele sociálních 
služeb, kteří jsou zařazeni do Krajské sítě sociálních služeb. Účelem tisku je úprava výpočtu maximální veřejné 
podpory ve vazbě na valorizaci cenových hladin u poskytovatelů, kteří obdrželi dotaci v rámci dotačních programů. 

Usnesení č. U-VS-0044 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-34810 a doporučuje orgánům HMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 

7. Informace o tiscích předkládaných na ZHMP (R-34650) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně Horáková představila tisk R-34650, v němž je předkládán návrh na uvolnění finančních prostředků 
formou jednorázové účelové investiční dotace ve výši 390 000 Kč Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na realizaci 
projektu s názvem Oprava a vybavení rehabilitační místnosti a zázemí na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN. Projekt 
Rehabilitační místnosti se skládá ze dvou částí a má za účel opravit, zprovoznit a vybavit rehabilitační místnost se 
zázemím na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN. Do diskuse se zapojila paní předsedkyně Horáková, pan prof. Dlouhý a 
pan Arden. V diskusi zazněly pochybnosti, zda je smysluplné finančně podpořit nemocnici, která není přímo řízená 
HMP. Naproti tomu byl vznesen argument, že se jedná o unikátní adiktologické pracoviště, které bude sloužit 
Pražanům, má své místo v celopražské koncepci protidrogové politiky a podpora takových organizací možná je. 
V průběhu projednávání tohoto bodu přišel pan Nacher. 

Usnesení č. U-VS-0045 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-34650 a doporučuje orgánům HMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 

8. Informace o tiscích předkládaných na ZHMP (R-34896) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně Horáková představila tisk R-34896, v němž je předkládána k odsouhlasení žádost MČ Praha 7 
o finanční podporu ve výši 3 000 000 Kč na krytí nákladů přímo spojených s řešením bezdomovectví na území MČ 
Praha 7. Jedná se podporu zaměstnávání místních občanů v nouzi, osob, které se nalézají v životní tísni, osob 
ohrožených sociálním vyloučením a bezdomovectvím, osob propuštěných z výkonu trestu atd. Kromě pracovní 
integrace nabízí MČ Praha 7 prostřednictvím své firmy 7U s.r.o. pracovníkům vyplácení záloh na mzdy, dluhové 
poradenství, možnost osobní hygieny, praní oděvů, řešení otázek spojených s bydlením a pomoc se zvládáním 
praktických otázek života. MČ Praha 7 se podílí částkou 2 500 000 Kč. 

Usnesení č. U-VS-0046 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-34896 a doporučuje orgánům HMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato, pro:6 proti:0 zdržel:1 
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9. Informace o tiscích předkládaných na ZHMP (R-35006) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně Horáková představila tisk R-35006, kterým je  předkládána k odsouhlasení 2. aktualizace 
Střednědobého plánu rozvoje na území HMP pro období 2019–2021 (včetně jeho příloh Krajské sítě sociálních služeb 
a Doplňkové sítě sociálních služeb) a z ní vyplývající úkoly. Nová podoba Krajské a Doplňkové sítě podle organizací a 
kapacit na území hl. m. Prahy je přílohou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města 
Prahy na období 2019–2021 ve znění Aktualizace 2020. Zmíněnou aktualizaci č.2 Střednědobého plánu rozvoje na 
území HMP pro období 2019–2021 (včetně jeho příloh Krajské sítě sociálních služeb a Doplňkové sítě sociálních 
služeb) projednala Komise Rady HMP pro plánování a financování sociálních služeb dne 31. 10. 2019. 

Usnesení č. U-VS-0047 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-35006 a doporučuje orgánům HMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:7 proti:0 zdržel:0 

10. Informace o tiscích předkládaných na ZHMP (R-35124) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně Horáková představila tisk R-35124, v němž jsou předkládány k odsouhlasení a ke schválení 
vyjádření objednatele sociální služby o souladu akce se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje. Tato 
vyjádření jsou povinnou přílohou investičních záměrů, které podávají městská část Praha 15 a Oblastní spolek 
Českého červeného kříže Praha 9 v Programu 013 310 Ministerstva práce a sociálních věcí - Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních služeb. HMP souhlasí s tím, že v případě realizace investičních záměrů 
městské části Prahy 15 a Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha 9 zařadí nové kapacity (33 lůžek) sociální 
služby domov se zvláštním režimem (registrační číslo 8568124) a nové kapacity (17 lůžek) sociální služby domov pro 
seniory (registrační číslo 6814153) do Krajské sítě sociálních služeb na území HMP. 

Usnesení č. U-VS-0048 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-35124 a doporučuje orgánům HMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:7 proti:0 zdržel:0 

11. Prezentace organizace Dobré víly dětem, z. s. 

Paní Tereza Šindlerová informovala přítomné o spolku Dobré víly dětem, z. s. Hlavním posláním spolku je podpora 
dětí v dětských domovech prostřednictvím osobních setkání s dětmi ("Věnujeme dětem pozornost, čas a lásku", 
"Nevozte hračky, dovezte sebe!"). Organizace Dobré víly dětem působí převážně na dobrovolnické bázi, 
v současnosti spolupracuje se 3 dětskými domovy ve Středočeském kraji. Spolek realizuje pravidelná setkání s dětmi 
několikrát týdně (doučování, hry, povídání, akce i mimo DD - kino, sport, letní tábory, letos zájezd do Londýna). Do 
budoucna chtějí více propagovat svou činnost a případně i profesionalizovat základní tým pracovnic organizace.  
 
Paní předsedkyně Horáková zmínila, že se osobně zúčastnila benefičního běhu pro spolek Dobré víly dětem a 
vyzdvihla velký význam osobních setkání s dětmi ve srovnání s materiální podporou DD.  

12. Různé 

V rámci různého byl vznesen dotaz na paní radní Johnovou, jak je nastaven rozpočet na sociální služby v r. 2020. Paní 
radní odpověděla, že částka na rozvoj sítě sociálních služeb bude navýšena o valorizaci mezd a též o nové služby, 
které do sítě přibudou (v návrhu je např. 100 nových lůžek v pobytových službách, cca 137 nových úvazků 
v terénních a ambulantních službách a desítky tisíc hodin v asistenčních službách). Definitivně to bude rozhodnuto až 
na ZHMP. HMP jedná s MPSV o podpoře v řádu cca 240 mil. Kč na další sociální služby a připravují se též projekty pro 
lidi bez domova nebo na pomoc dětem ve stávajících domovech pro osoby se zdravotním postižením. Úhrnem tedy 
kolem 300 mil. Kč dostaneme do rozpočtu HMP na sociální služby. 
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Paní předsedkyně Horáková zmínila, že příští rok budou jednání Výboru zaměřena na téma deinstitucionalizace. 
Termíny jednání Výboru v r. 2020 budou opět ve čtvrtek (týden před jednáním ZHMP) od 15:00 hod. – konkrétně: 
16. 1., 6. 2., 12. 3., 9. 4., 14. 5., 11. 6. 
 
Paní předsedkyně Horáková informovala o skutečnosti, že paní MgA. Kamila Matějková od ledna 2020 přestává být 
členkou Výboru pro sociální politiku a na její místo přijde paní Ing. Monika Weinerová. 
 
Pan Arden informoval o připravované podpoře Potravinové banky. Objemy distribuovaných potravin stále narůstají a 
HMP by mělo Potravinové bance pomoci rozšířit služby např. o další auto, které by zefektivnilo rozvoz o víkendech. 
 
Paní předsedkyně Horáková informovala o chystaných akcích v adventu – rozdávání guláše pro lidi bez domova 
(každou druhou neděli v měsíci od 16:00 hod. na Palackého nám. a na Masarykově nádraží), podrobnosti jsou 
k dispozici u paní předsedkyně. 
 

 

 
 

 

Na závěr paní předsedkyně poděkovala přítomným za účast, popřála hezký advent a ukončila jednání v 16:01 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřila: MgA. Kamila Matějková, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP  
 
 
Zapsal: Mgr. Radek Schindler, tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP   

Mgr. Eva Horáková 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 
 
 
  
  
 


