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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 6. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 13. 6. 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, Ing. Jakob Hurrle, Nikol  Marhounová, Ing. 

Patrik Nacher, JUDr. Petr Novotný, Zdena Štěpánková, Ing. Alexandra Udženija, Mgr. Radek Schindler  
Omluveni: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., PharmDr. Petr Fifka  
Nepřítomni:   
Hosté: radní Mgr. Milena Johnová, Ing. Alice Mezková, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci služeb občanům, 

PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel SOV MHMP, Mgr., Bc. Jana Klinecká, DiS.,    
Jednání řídila: Mgr. Eva Horáková, předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP      
 

Text zahájení: 

Jednání výboru se vedle jeho členů a pozvaných hostů zúčastnili též paní M. Semelová, B. Poul (PSP ČR) a P. Kučera (MČ 
Praha 1). 

 

Čas zahájení jednání: 15:04 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 schválených tiscích 

5. Informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

6. Termíny jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP na období září–prosinec 2019 

7. Informace o personálních změnách 

8. Informace o záměrech rozvoje PO HMP Domov pro zrakově postižené Palata 

9. Informace o dotazníku vztahujícím se k chystaným exkurzím 

10. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0019 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 
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I .   s c h v a l u j e  
ověřovatelku zápisu ze 6. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP, kterou je paní Zdena Štěpánková 

přijato jednomyslně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

2. Schválení programu jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0020 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
program 6. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

3. Vzetí na vědomí zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0021 

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 konaného dne 17. 4. 2019 v předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

4. Souhrnná informace o schválených tiscích 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně Horáková informovala o tiscích, které již RHMP nebo ZHMP schválily. Upozornila na  tisk č. R-
33481 k personálnímu obsazení Komise RHMP pro plánování a financování sociálních služeb a rozdala členům výboru 
informaci o personálním složení zmíněné komise. Dále upozornila na tisk R-33220 k návrhu na vyhlášení výběrového 
řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace HMP Domov Svojšice a vyzvala k šíření této informace mezi 
potenciální uchazeče. 

Usnesení č. U-VS-0022 

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 RHMP a ZHMP za období 25. 4. – 3. 6. 2019 

přijato jednomyslně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

5. Informace o tiscích předkládaných do ZHMP 

Předkladatel: ředitel SOV MHMP 
Pan ředitel Klinecký stručně přiblížil obsah předkládané aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
na území HMP pro období 2019–2021. Jedná se o zařazení nových kapacit u služeb terénní programy, odborné 
sociální poradenství, podpora samostatného bydlení a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, což odpovídá 
programovým prioritám RHMP, především v oblasti individuální podpory občanů v oblasti bydlení, podpory bydlení 
osob s poruchou autistického spektra, podpora bydlení rodin s dětmi přicházejících z ubytoven a azylových domů, 
transformace pobytových služeb (příspěvkových organizací HMP). Celkově se úvazkové navýšení promítne do 
rozpočtu nárůstem v objemu 129 622 tis. Kč. V letošním roce bude nárůst kryt z rozpočtu odboru SOV a v příštím 
roce pak z rozpočtu HMP a částečně projektů ESF, které HMP plánuje realizovat. S konkrétními poskytovateli již bylo 
zahájeno jednání a předpokládáme, že doplňková síť, včetně jejího financování, by měla začít fungovat od podzimu 
2019. Paní předsedkyně upozornila na tabulku č. 12 - rozvojové úkoly doplňkové sítě a detailní popis strategie 
krajské sítě na str. 32, 33 a dále.  



 

TED 8.2.0.3 Strana 3 
 

Do diskuse se zapojily  paní Štěpánková a paní Ing. Udženija s dotazy na paní radní Johnovou, zda v této aktualizaci 
jsou započítány náklady na transformaci mimopražských pobytových služeb do chráněného bydlení v Praze, zda (a v 
jaké podobě) se o transformaci uvažuje a zda má HMP reálně k dispozici potřebné byty. Paní radní  odpověděla, že 
náklady na transformaci ještě v této aktualizaci zahrnuty nejsou, budou teprve vyčísleny v projektu na příští rok a 
objeví se v další (pravděpodobně podzimní) aktualizaci. Dále upřesnila, že v žádném případě nebude iniciovat 
stěhování klientů stávajících mimopražských zařízení proti jejich vůli. Jedná se o to, že nebudeme vystěhovávat 
občany HMP mimo území HMP a vedle toho nabídneme klientům stávajících zařízení možnost vrátit se zpět do HMP, 
pokud budou chtít. Průzkum preferencí klientů teprve začne, zatím to nevíme. Paní předsedkyně doplnila, že jednání 
o volných bytech již probíhají a zmínila MČ Praha 5 a Praha 14. Budou to zřejmě byty v majetku městských částí i 
byty v majetku HMP. Případné  přidělování musí být v souladu s pravidly MČ i pravidly HMP.  Dále se do diskuse 
zapojili pan Arden a pan Ing. Hurrle s poukazem na bytovou politiku MČ a akcentem na související sociální práci – 
podporu při zabydlování. 

Usnesení č. U-VS-0023 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku č. R-33278 k návrhu na aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území 

HMP pro období 2019–2021, Pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a 
zapracování nového úkolu do rozpočtu na rok 2020 a doporučuje ZHMP tisk projednat a schválit v 
předloženém znění 

přijato, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

6. Termíny jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP na období září–prosinec 2019 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0024 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
termíny jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP na období září–prosinec 2019. Jednání výboru se uskuteční 

vždy ve čtvrtek, týden před jednáním ZHMP, od 15:00 hod., nebude-li stanoveno jinak. Konkrétní 
termíny jednání jsou následující: 

12. 9. 2019 
17. 10. 2019 
14. 11. 2019 
5. 12. 2019 

přijato jednomyslně, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

7. Informace o personálních změnách 

Pan ředitel Klinecký informoval o personálních změnách v příspěvkových organizacích HMP: Od 1. 7. 2019 by měla 
nastoupit na pozici ředitelky Domova pro seniory Pyšely paní Benešová. V Domově se zvláštním režimem Svojšice je 
nyní pověřena řízením paní Hradilková. 

8. Informace o záměrech rozvoje PO HMP Domov pro zrakově postižené Palata 

Pan Ing. Jiří Procházka, ředitel Domova pro zrakově postižené Palata, prezentoval historii, současnost a záměr 
budoucího rozvoje domova – rozšíření stávajícího zařízení o novou budovu (s kapacitou 73 lůžek) určenou pro 
imobilní osoby s těžkými formami demence.  
Do diskuse se zapojili paní předsedkyně Horáková, Ing. Udženija, Ing. Nacher a M. Arden. Obě prezentace byly 
rozeslány členům výboru.  

9. Informace o dotazníku vztahujícím se k chystaným exkurzím 

Paní předsedkyně Horáková informovala členy výboru o tabulce výjezdů a požádala je, aby v ní zaškrtli, kam by chtěli 
vyjet. Vyplněné tabulky lze poslat přímo paní předsedkyni e-mailem nebo prostřednictvím jejího sekretariátu. 
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10. Různé 

V rámci různého byla představena publikace zahrnující analýzu paliativní péče v HMP. Každému členu výboru byl 
předán 1 výtisk. 
 
Dále pan Arden informoval o tom, že jako člen Výboru pro národnostní menšiny zažádal o vynětí romské menšiny ze 
seznamu národnostních menšin. Rád by zřídil komisi pro integraci romské menšiny. Výbor tuto informaci vzal na 
vědomí. Paní Matějková upozornila, že zmíněná komise bude pravděpodobně spadat do gesce paní radní Třeštíkové 
a je třeba ji o záměru informovat a projednat s ní bližší detaily. 
 
Paní Mgr. Klinecká informovala o právě probíhající akci Týden pěstounství, kterou organizuje MHMP ve spolupráci s 
MPSV. 
 

 

 
 

 

Na závěr paní předsedkyně Horáková poděkovala všem přítomným za účast, připomněla příští termín jednání 12. 9. 2019 
a ukončila jednání v 16:40 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřil: Zdena Štěpánková, členka Výboru pro sociální politiku 

ZHMP  
Zapsal: Mgr. Radek Schindler, tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP   

Mgr. Eva Horáková 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku 

ZHMP 
 
 
 
 
  
  
 


