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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro sociální politiku  ZHMP  

ZÁPIS z 14. jednání 

Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 15. 3. 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. 
Patrik Nacher, Ing. Mgr. Irena Ropková, Mgr. Marta Semelová, Ing. Alexandra 
Udženija, Mgr. Karel Ulm, MPA 

Omluveni: PhDr. Matěj Stropnický 

 

Jednání řídila: Ing. Jarmila Bendová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP    
 
Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání výboru v 12.40 hod. Dále konstatovala, 
že je vzhledem k počtu přítomných výbor usnášeníschopný. 
 
Ověřovatelkou zápisu byla navržena Ing. Alexandra Udženija. 
Hlasování:  pro: 6   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. – 10. jednání v roce 
2018 (tisk R-28370, R-28435, R-28609, R-28802, R-28524) 

3. Tisk R-28412 „k návrhu na vyhlášení dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 v 
působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města 
Prahy pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na 
území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy II.“ 

4. Tisk R-28765 „k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2018“ 

5. Tisk R-28424 „k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do 
roku 2018 v kap. 05 – Zdravotnictví a sociální oblast a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 
2018“ 

6. K tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP na roky 2019 –
2021 – ústní informace 

7. Informace o obsazenosti ubytovacích zařízení v rámci zimních opatření v Praze – ústní 
informace 

8. Různé 
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Hlasování:  pro: 6   proti: 0  zdržel se: 0 
Program jednání výboru byl schválen. 
 
Bod 2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 3. – 10. jednání v roce 
2018 (tisk R-28370, R-28435, R-28609, R-28802, R-28524) 
 
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. – 10. jednání 2018 a  
souhlasí s tiskem R-28524 a doporučuje ZHMP jej projednat a schválit v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro: 6   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 3. Tisk R-28412 „k návrhu na vyhlášení dotačního řízení hlavního města Prahy pro rok 2018 
v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy 
pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. 
Prahy nebo občanům hl. m. Prahy II.“ 
 
PhDr. Klinecký: Jedná se o druhé kolo, tj. samostatné dotační řízení, kde organizace ve vazbě na 
navýšení platových tabulek v listopadu loňského roku mají ještě jednou možnost upravit své 
požadavky, které původně připravovaly v září, kdy ještě nové platové tabulky neplatily. Alokace je 
zhruba 70 mil. Kč – podle nás může tato částka požadavky organizací většinově pokrýt. 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
souhlasí s předložený tiskem a doporučuje ZHMP jej projednat a schválit v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro: 6   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 4. Tisk R-28765 „k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 
individuální neinvestiční dotace z kap. 0546 v roce 2018“ 
 

Ing. Bendová: Jedná se o speciální typ dopravy, která pořád chybí na trhu v Praze. Pro některé 
klienty je tato individuální přeprava velmi potřebná, jedná se například o klienty s Downovým 
syndromem nebo autisty. Jelikož Praha dotační titul na autodopravu nemá, vyčleňuje 2,5 mil. Kč 
na pokrytí nákladů autodopravy společnosti Hewer. 
PhDr. Klinecký: Je to tradiční dotace, poskytuje se už několik let po sobě. Tato služba vykrývá volné 
místo na trhu těchto služeb, kdy Societa a Handicap Transport přepravují vícekapacitními vozidly. 
Bylo by lepší, kdyby i tento typ individuální dopravy byl do budoucna vysoutěžen a nemuselo se to 
řešit individuální dotací. Je ale velmi obtížné nadefinovat předmět veřejné zakázky, aby pokrýval 
celou škálu potřeb lidí s různým postižením. 
Během projednávání tohoto bodu dorazil Ing. Nacher. 
 



 

 Strana 3 
 

Návrh usnesení: 
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
souhlasí předloženým tiskem a doporučuje ZHMP jej projednat a schválit v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 5. Tisk R-28424 „k návrhu na převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do 
roku 2018 v kap. 05 – Zdravotnictví a sociální oblast a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2018“ 
 
PhDr. Klinecký: Je to technický tisk, kdy alokace prostředků z MPSV je na dva roky, a proto musíme 
připravit tisk, aby se mohly organizacím proplatit prostředky i v letošním roce. 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
souhlasí předloženým tiskem a doporučuje ZHMP jej projednat a schválit v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 6. K tvorbě střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP na roky 2019 – 
2021 – ústní informace 
 
PhDr. Klinecký: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je klíčový dokument v oblasti 
financování a plánování sociálních služeb pro příští období, tj. na 3-4 roky. Proběhla analýza potřeb 
služeb, probíhají setkání s poskytovateli sociálních služeb, ze kterých budou pořízeny 
strukturované výstupy. Budou osloveny MČ, aby popsaly své priority, bude SWOT analýza. Finální 
podoba dokumentu by měla být připravena během léta. Byl bych rád, abychom to ještě na podzim 
v tomto zastupitelstvu schválili. Ambicí nového dokumentu je popsat potřeby v sociálních 
službách, jak je vnímáme z úrovně HMP, a nastavit na tyto potřeby síť sociálních služeb. Materiál 
by měl konstatovat, které služby chceme do budoucna rozvíjet, které chceme stabilizovat. Je to 
dokument závazný, který schvaluje zastupitelstvo. Připomínám také svrchovanou zodpovědnost 
HMP za průběh financování této oblasti, jak ji má i 13 dalších krajů. 
 
Bod 7. Informace o obsazenosti ubytovacích zařízení v rámci zimních opatření v Praze – ústní 
informace 
 
Mgr. Tomešová: Od 1. prosince v rámci celé Prahy realizuje Centrum sociálních služeb Praha v 
koordinaci s dalšími organizacemi a institucemi každoročně zimní opatření pro lidi bez domova. V 
prodlouženém provozu fungují 4 nízkoprahová denní centra (7 dní v týdnu, 12 hodin denně), 
nonstop terénní programy. Máme k dispozici 3 bezplatné zimní noclehárny (s celkovou kapacitou 
320 lůžek), oproti předchozím zimám se podařilo navýšit kapacitu o dalších 150 míst díky otevření 
dalšího objektu v Michli. Pro případ naplnění těchto kapacit máme připraveny zálohy, proto média 
informovala, že máme pořád k dispozici volná lůžka. Jako poskytovatelé musíme být připraveni, že 
kapacity budou nedostatečné a být vždy o krok napřed. Nad rámec proto ještě byly připraveny 
kapacity na lodi Hermes (100 míst) a otevření denních center i v nočních hodinách (150 míst), 
poslední zálohou je stavba velkokapacitních vyhřívaných stanů (250 míst). V případě, že by přišla 
velká zima i přes den jsme byli připraveni k otevření provizorních denních center (na lodi Hermes a 
v Michli 1 s kapacitou cca 150 míst). V období největší zimy, která přišla od 5. února, jsme zrušili 
poplatek, který je celoročně vybírán na lodi Hermes. Provoz všech pracovišť je jako každoročně 
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připraven do 31. března a aktuální obsazenost je 72 procent. S oteplováním naplněnost kapacit 
postupně klesá. 
Ing. Nacher: Jak to vypadá s uvažovaným projektem, že u nocleháren budou kotce pro psy? 
Mgr. Tomešová: Pořád je to ve fázi projektu. Je tam obrovský problém s bezpečností. Děláme 
maximum, připravili jsme bezplatné očkování a čipování psů. Pro reálný provoz nocleháren jsou 
psy obrovský bezpečností problém, klienti nechtějí psy opustit a nechat je v kotcích. 
Ing. Lacko: Před dvěma týdny (4. března) byla na ČT reportáž v pořadu 168. Reportéři v největších 
mrazech obcházeli lidi bez domova a byl tam přesně tento případ, kdy člověk řekl, že psa nikdy ani 
na vteřinu neopustí.  
PhDr. Klinecký: V tom pořadu bylo zmíněno i několik dalších důvodů, proč lidé bez domova volné 
kapacity v noclehárnách nevyužívají. 
Mgr. Semelová: Jak se to řeší v jiných městech. Máme takové informace? Došlo v Praze během 
zimy k nějakému úmrtí lidí bez domova? 
Mgr. Tomešová: Nevím o takovém zařízení v ČR. Nějaká úmrtí spojená s mrazem v Praze byla, ale 
není jasné, zda se jednalo o lidi bez domova, takové statistiky se nevedou. 
Mgr. Ulm: Z mých zkušeností na Praze 1 využívá část lidí bez domova psy k žebrání.  
Ing. Udženija: Po každé zimě je to stejná diskuze. Někteří prostě nechtějí využít služeb nocleháren. 
Na Praze 2 jim nabízíme terénní služby, ale z těch svých míst odejít nechtějí a není možnost je 
donutit. Pro ty, co chtějí, kapacity máme.  
Během tohoto bodu dorazil Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý. 
 
Bod 8. Různé 
V bodě různé nebyly předloženy žádné informace ani dotazy. 
 
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 13:08.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ing. Alexandra Udženija  
členka 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 


