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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 8. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 20. 4. 2017 v 12:30 hod. 
Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 135, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Ing. Radek Lacko, Ing. Patrik Nacher, Ing. Mgr. Irena Ropková, PhDr. Matěj 

Stropnický, Dr., Mgr. Karel Ulm, MPA 
Omluveni: Ing. Jarmila Bendová, Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc., Mgr. Marta Semelová, 

Ing. Alexandra Udženija 
 
Jednání řídil: PhDr. Matěj Stropnický, místopředseda Výboru pro sociální politiku ZHMP.   

   
Místopředseda přivítal všechny přítomné a zahájil jednání výboru v 12.37 hod. Dále konstatoval, že 
vzhledem k počtu přítomných je výbor usnášeníschopný. 
 
Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Patrik Nacher. 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Ověřovatelem zápisu z jednání byl zvolen Ing. Patrik Nacher. 
 
Následně bylo hlasováno o zápisu z minulého jednání výboru bez připomínek. 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Zápis z předchozího jednání výboru byl schválen. 
 
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 12. – 14. jednání (tisky     
R-25007, R-25043) 

3. Tisk R-25300 (Z-5218) předkládaný na ZHMP dne 27. 4. 2017 „ k návrhu na poskytnutí 
finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 2017“ 

4. Tisk R-25187 (Z-5192) předkládaný na ZHMP „k návrhu na udělení grantů HMP pro rok 
2017 v působnosti odboru ZSP MHMP v oblasti rodinné politiky“   

5. Investiční akce realizované a probíhající v Domovech pro seniory (5.1 Souhrn IA DS Nová 
slunečnice, 5.2 Souhrn IA DS Kobylisy, 5.3 Souhrn IA DS Krč, 5.4 Souhrn IA DS Pyšely, 5.5 
Souhrn IA DS Krásná Lípa) 

6. Různé 
 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Program jednání výboru byl schválen. 
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Bod 2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 12. – 14. jednání (tisky R-
25007, R-25043) 
PhDr. Matěj Stropnický stručně uvedl 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 12. – 14. jednání 2017. 
 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 3. Tisk R-25300 (Z-5218) předkládaný na ZHMP dne 27. 4. 2017 „k návrhu na poskytnutí 
finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 2017“ 
Ing. Prokopová představila daný tisk s tím, že se jedná o naplňování koncepce prevence 
bezdomovectví. Jedná se o zřízení nízkoprahového denního centra na Praze 6 s cílovou skupinou 
osob bez přístřeší. Centrum sídlí v ulici Antonína Čermáka a začalo poskytovat služby zhruba od 
února letošního roku. Vzhledem k tomu, že služba byla registrována až od začátku letošního roku, 
nebylo možné je zařadit do dotačních a grantových programů. Proto se žádá o schválení 
individuální mimořádné dotace. Služba bude fungovat sedm dní v týdnu, předpokládaná denní 
kapacita je 45 osob, momentální kapacita je zhruba 15 osob. Služba zatím vykazuje dobré výsledky. 
 
Návrh usnesení:   
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
souhlasí s předloženým tiskem a navrhuje ZHMP jej projednat a schválit v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 4. Tisk R-25187 (Z-5192) předkládaný na ZHMP „k návrhu na udělení grantů HMP pro rok 
2017 v působnosti odboru ZSP MHMP v oblasti rodinné politiky“   
Ing. Prokopová představila daný tisk s tím, že se jedná o grantovou politiku HMP v oblasti rodinné 
politiky. Tento program byl vyhlášen na základě usnesení RHMP č. 2236 z 13. 9. 2016. Obsahuje 4 
základní podprogramy: podpora funkční rodiny, podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a dětí 
bez rodinného zázemí, náhradní rodinná péče a aktivizace rodin s dětmi – dobrovolnické služby. 
HMP hodně dbá o rozvoj rodinné politiky. Za poslední dva roky se objem finančních prostředků do 
této oblasti navýšil ze 4 900 000 Kč na 20 084 000 Kč. V těchto prostředcích jsou nově také dosud 
velmi špatně financovaná zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle zákona o 
sociálněprávní ochraně dětí. Hodnoceno bylo 68 žádostí v objemu zhruba 35,6 mil. Kč v rámci 
požadavků. Při hodnocení se postupovalo dle základních hodnotících kritérií a spolupracovalo se 
s odborem správních činností ve zdravotnictví a sociální péči i externími hodnotiteli. 
 
Návrh usnesení:   
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
souhlasí s předloženým tiskem a navrhuje ZHMP jej projednat a schválit v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
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Bod 5. Investiční akce realizované a probíhající v Domovech pro seniory (Nová slunečnice, 
Kobylisy, Krč, Pyšely, Krásná Lípa) 
Členové výboru obdrželi informaci v předstihu. Jednotlivé investiční akce v domovech pro seniory 
Nová slunečnice, Kobylisy, Krč, Pyšely a Krásná Lípa podrobně představila Ing. Prokopová. 
 
Návrh usnesení:   
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
bere na vědomí předložené informace. 
 
Hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 6. Různé 
PhDr. Stropnický upozornil přítomné o ukončení provozu nocleháren. Tiskovou zprávu o ukončení 
zimních opatření obdrželi členové v předstihu. 
Mgr. Miroslav Šmíd z pověření radního Hodka informoval přítomné o prodloužení nájemní 
smlouvy nízkoprahového centra u Bulhara o jeden rok. Byla přijata řada dalších opatření ve snaze 
o zlepšení situace: čištění přilehlých komunikací 2x týdně s desinfekcí, snížení výdeje potravy. 
V tomto směru se bude pokračovat i nadále, aby došlo ke snížení počtu klientů na zhruba 70 
denně. Současně se vytipovávají místa pro vznik dalších nízkoprahových center s kapacitou do 30 
míst v širším centru města. 
Dále informoval o řešení problému u Centra Paprsek, kde je zajišťována služba autistům. V místě 
měla vzniknout retenční nádrž kvůli povodním. Byla obava ze vzniku vodní plochy, která by byla 
nebezpečná pro danou klientelu. Na základě jednání se podařilo najít jiné řešení, od projektu bude 
upuštěno a zahrada zůstane zachována. 
 
PhDr. Stropnický poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání v 13:07.   

 
 

 
 
 

 
 
 

 Ing. Patrik Nacher 
člen Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 
 

 
 

Michal Gregor 
tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 
 

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

 
 

PhDr. Stropnický 
místopředseda Výboru pro sociální politiku ZHMP 


