
 

TED 8.3.2.5 Strana 1 
 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 12. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 12. 3. 2020 v 15:00 hod. 

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

 
Přítomni: Mgr. Eva Horáková, Martin Arden, PharmDr. Petr Fifka, Ing. Jakob Hurrle, Ing. Patrik Nacher, Zdena 

Štěpánková, Ing. Alexandra Udženija, Ing. Monika Weinerová, Mgr. Radek Schindler  
Omluveni: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Mgr. Nikol  Marhounová, JUDr. Petr Novotný  
Nepřítomni:   
Hosté: Ing. Alice Mezková, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci služeb občanům, PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel 

SOV MHMP   
Jednání řídila: Mgr. Eva Horáková      
 

Text zahájení: 

Jednání Výboru se vedle jeho členů a stálých hostů zúčastnili též Mgr. Michal Kočí (radní pro oblast sociální a zdravotní 
MČ Praha 10), Mikuláš Pobuda (předseda výboru sociálního a zdravotního MČ Praha 10), Eva Lexová (pověřená vedením 
CSOP Praha 10) a paní Mgr. Terezie Hradilková. 

 

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 ZHMP (R-35797) 

6. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35091) 

7. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35896) 

8. Informace o řešení financování provozu CSOP Praha 10 

9. Různé 

 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0066 
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Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
ověřovatele zápisu z 12. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP, kterým je Ing. Jakob Hurrle 

přijato jednomyslně, pro:8 proti:0 zdržel:0 

2. Schválení programu jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0067 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
program 12. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:8 proti:0 zdržel:0 

3. Vzetí na vědomí zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0068 

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 6. 2. 2020, v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:8 proti:0 zdržel:0 

4. Souhrnná informace o tiscích schválených ZHMP 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0069 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tiscích v  sociální oblasti schválených ZHMP v únoru 2020 

přijato jednomyslně, pro:8 proti:0 zdržel:0 

5. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35797) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně Horáková představila tisk R 35797 k návrhu na poskytnutí grantů v oblasti rodinné politiky. 
K rozdělení je navrženo celkově 28 800 000 Kč ve čtyřech programech. Návrhy byly schváleny Grantovou komisí 
RHMP dne 19. 2. 2020. ZHMP jsou předkládány návrhy grantů převyšujících 200 000 Kč v celkovém objemu 26 652 
000 Kč. 

Usnesení č. U-VS-0070 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-35797 a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:8 proti:0 zdržel:0 

6. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35091) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
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Paní předsedkyně stručně představila tisk R 35091 týkající se změny zřizovací listiny příspěvkové organizace HMP 
Palata – Domov pro zrakově postižené ve smyslu doplnění článku X zřizovací listiny o doplňkovou činnost s názvem 
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti. 
V diskusi se paní Udženija ptala na důvody zastavení stavby Palata II. Pan ředitel Klinecký uvedl, že investiční akce 
byla zastavena z důvodu vysokých finančních nákladů. Projekt zatím nepokračuje. Paní ředitelka Mezková doplnila, 
že soutěž na zhotovitele byla zrušena. Paní Udženija žádá vysvětlení, s čím byl projekt porovnáván, z čeho bylo 
usouzeno o vysokých nákladech a kdo o pozastavení rozhodl. Paní předsedkyně navrhla, aby pan ředitel Procházka 
spolu s projektantem představili projekt členům Výboru. V průběhu diskuse se vzdálil pan Hurrle. 

Usnesení č. U-VS-0071 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-35091 a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

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

7. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35896) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně představila tisk R 35896 k návrhu poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro Potravinovou banku 
pro Prahu a Středočeský kraj ve výši 550 tis. Kč. V diskusi činnost Potravinové banky podpořil pan Arden a zmínil 
obecně plýtvání potravinami jako velké téma do budoucnosti. Chybí další distribuční místo Potravinové banky. 
Možnost tzv. "food truck" automobilů, možnost zapojení dalších subjektů do rozvozu potravin (hasiči, dobrovolníci 
apod.). Paní Udženija zmínila možnost využití školních kuchyní a personálu v době, kdy jsou školy zavřené. V průběhu 
jednání se vrátil pan Hurrle. 

Usnesení č. U-VS-0072 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-35896 a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:8 proti:0 zdržel:0 

8. Informace o řešení financování provozu CSOP Praha 10 

Zástupci MČ Praha 10 informovali o tom, že vedením CSOP Praha 10 byla pověřena paní Eva Lexová. MČ Praha 10 
odvolala předchozího ředitele pana Černého, ze strany MČ byly zastaveny investiční akce a byla přijata systémová 
opatření zabraňující opakování podobné chyby. Zároveň jsou přijímána opatření v rámci organizace práce vedoucí 
k úsporám. Do diskuse se zapojila paní Udženija, paní předsedkyně Horáková a pan ředitel Klinecký. HMP bude 
vypisovat 2. kolo grantového řízení, kde si CSOP může požádat. Bude prověřena možnost mimořádné dotace ze 
strany MPSV. V průběhu tohoto bodu odešel pan Nacher. 

 

 

9. Různé 

Paní předsedkyně Horáková informovala o zrušení ústních pohovorů v rámci výběrového řízení na ředitele 
příspěvkové organizace CSSP. Dále informovala o zřízení fb skupiny "Praha pomáhá". V diskusi byla zmíněna témata 
související se šířením COVID 19, postupy a krizovými scénáři v pobytových zařízeních sociálních služeb, dostupností 
ochranných pomůcek. Asociace poskytovatelů sociálních služeb vydala metodický materiál pro sociální služby. 
Nedostatek OOP bude v blízké budoucnosti vyřešen, ale problém bude představovat realizace karanténních 
opatřeních v pobytových službách. Probíhají jednání s dobrovolnickými organizacemi. Klíčové je dostat ty 
nejdůležitější informace k lidem. Prezentace paní T. Hradilkové o Domově Svojšice je přesunuta na některé z příštích 
jednání Výboru. 
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Na závěr paní předsedkyně Horáková poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 16:40 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřil: Ing. Jakob Hurrle, člen Výboru pro sociální politiku ZHMP  
 
 
Zapsal: Mgr. Radek Schindler, tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP   

Mgr. Eva Horáková 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 
 
 
  
  
 


