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HLAVNÍ  MĚSTO  PRAHA
Zastupitelstvo  hlavního  města Prahy   

    

Výbor  pro  sociální  politiku ZHMP  

ZÁPIS ze 4. jednání 

Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 10. 11. 2016 v 12:30 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy Nová Rada, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

       

 
Přítomni: Ing.  Jarmila Bendová,  Ing. Radek  Lacko,  Ing. Patrik Nacher,  Ing. Mgr.  Irena Ropková, 

PhDr. Matěj Stropnický, Mgr. Karel Ulm, MPA 

Omluveni: Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Mgr. Marta Semelová, Ing. Alexandra Udženija 

 

Jednání řídila: Ing. Jarmila Bendová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP        
Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání výboru v 12.35 hod. Dále konstatovala, že 
vzhledem k počtu přítomných je výbor usnášeníschopný.  
 
Jako ověřovatel zápisu byl navržen PhDr. Matěj Stropnický. 
Hlasování:   pro: 5     proti: 0   zdržel se: 0 
Ověřovatelem zápisu z jednání byl zvolen PhDr. Matěj Stropnický. 
 
Následně bylo hlasováno o zápisu ze zářiového jednání výboru bez připomínek. 
Hlasování:   pro: 4     proti: 0   zdržel se: 1 
Zápis a z předchozího jednání výboru nebyl schválen. 
 
Následně bylo hlasováno o programu s tím, že před projednání rozpočtu byly předřazeny tři body: 
 

Program jednání: 
 

Bod  Věc 

1.  Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu, schválení zápisu z minulého jednání 

2.  Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 28. – 37. jednání (tisky R‐
22922, R‐23052, R‐23232, R‐22913, R‐22598, R‐23257, R‐23287, R‐23317, R‐23379,                
R‐23460, R‐22687, R‐23458, R‐23457) 

3.  Tisk R‐23635 (Z‐4807) „k návrhu na udělení grantů hlavního města Prahy v působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti 
podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy 
pro rok 2016 – dofinancování“ 

4.  Tisk R‐23883 (Z‐4875) k návrhu na aktualizaci Základní sítě sociálních služeb podle organizací 
a kapacit na území hl. m. Prahy obsažené v příloze Střednědobého plánu rozvoje na území 
hl. m. Prahy na období 2016 – 2018 a pověření k poskytování služby obecného 
hospodářského zájmu 
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Bod  Věc 

5.  Informace o záměru výstavby Domova seniorů HMP na území Prahy 13 

6.  Návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017   

7.  Informace o zapojení HMP do projektů MPSV a podepsání memoranda mezi HMP a MPSV o 
spolupráci při realizaci systémových projektů „Koordinace opatření na podporu sladění 
pracovního a rodinného života na úrovni krajů“, „Implementace politiky stárnutí na krajskou 
úroveň“ a informace o schválení investičního záměru projektu „Podpora sociálních služeb v 
hl. m. Praze“ a o podání žádosti HMP tohoto projektu v rámci výzvy MPSV operační program 
zaměstnanost 03_15_006“ 

8.  Informace o probíhající kampani „Ulice není moje volba“ etapy kampaně 

9.  Různé 

 
Hlasování:   pro: 5     proti: 0   zdržel se: 0 
Program jednání výboru byl schválen. 
 
Bod  2.  Souhrnná  informace  o  tiscích  schválených  Radou  HMP  na  jejím  28.  –  37.  jednání  (tisky         
R‐22922,  R‐23052,  R‐23232,  R‐22913,  R‐22598,  R‐23257,  R‐23287,  R‐23317,  R‐23379,  R‐23460,         
R‐22687, R‐23458, R‐23457) 
Předsedkyně stručně uvedla tabulku schválených tisků. 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 
28. – 37. jednání. 
 
Hlasování:   pro: 5     proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod  3.  Tisk  R‐23635  (Z‐4807)  „k  návrhu  na  udělení  grantů  hlavního města  Prahy  v  působnosti 
odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy v oblasti podpory 
registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2016 –  
dofinancování“ 
PhDr. Tomáš Klinecký představil daný  tisk s tím, že se  jedná o dofinancování zbývající  částky, která 
zůstala  v rámci  grantového  řízení,  kterým  se  financují  registrované  sociální  služby  na  území HMP, 
zařazené v krajské  síti. Vyšlo  se vstříc požadavkům organizací a došlo k navýšení pro  službu osobní 
asistence, kterou město považuje za prioritní. Celková částka, která byla dofinancována je 6 933 tisíc 
Kč. Všechny dotace, které  jdou do sociálních služeb, respektují optimální výpočet, který se dělá dle 
metodiky  MPSV.  Z části  to  bylo  bráno  z rezervy  odboru  a  z části  to  byla  suma,  která  zbyla 
z grantového řízení ze 145 mil. Kč, které byly přiděleny v rozpočtu HMP pro rok 2016. 
 
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 4. Tisk R‐23883 (Z‐4875) k návrhu na aktualizaci Základní sítě sociálních služeb podle organizací 
a kapacit na území hl. m. Prahy obsažené v příloze Střednědobého plánu rozvoje na území hl. m. 
Prahy na období 2016 – 2018 a pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu 
PhDr. Klinecký uvedl, že vzhledem k tomu, že systém financování registrovaných sociálních služeb je o 
tom,  že  musí  existovat  síť,  která  je  vyjádřena  v kapacitách  a  ty  kapacity  zajišťují  konkrétní 
poskytovatelé  sociálních  služeb  se  každý  rok musí  dělat  její  aktualizace.    Tato  aktualizace  reaguje 
jednak na žádosti  jednotlivých poskytovatelů na zařazení do sítě nebo navýšení kapacit, a  jednak na 
úpravy, které v rámci registrace poskytovatelé dělají na příští rok. Jedná se z části o technické návrhy, 
které  upravovaly  kapacity  na  základě  žádostí  organizací,  které  si  zažádají  o  zařazení  do  sítě.  Bylo 
učiněno  metodické  šetření  v rámci  odboru,  všechny  žádosti  byly  posouzeny  z pohledu  kvality 
poskytování  služby,  byly  posouzeny  z pohledu  výkaznictví  a  dalších  věcí.  Předložená  tabulka  je 
výsledným návrhem, na kterém se shodla Komise RHMP pro plánování a financování sociálních služeb 
na  svém  zhruba  tříhodinovém  jednání.  Jednotlivé  žádosti  byly  velmi  detailně  posuzovány  a  byla 
nalezena potřebná  shoda devíti  lidí. PhDr. Klinecký  se následně přimluvil  za  to, aby výbor podpořil 
předloženou úpravu sítě. 
Radní Hodek doplnil,  že krajská  síť poskytovatelů  sociálních  služeb  je hlavní pilíř  sociální oblasti na 
území HMP. Navržené úpravy jsou v některých případech technické (např. u Naděje) jinde se jedná o 
velmi  citlivé  návrhy  na  navýšení  kapacity.  Síť  jako  taková  je  dlouhodobě  velmi  těžko  pohodlně 
ufinancovatelná.  Podařilo  se  sice  zařídit  navýšení  pro  krajskou  síť,  ale  z dlouhodobého  hlediska  je 
podfinancovaná. Radní Hodek následně poděkoval odboru za prováděné kontroly, díky kterým se do 
sítě nedostávají věci, které tam nemají co dělat. Priority jsou z pohledu města jasné: osobní asistence, 
terénní práce a pobytová zařízení jsou až na třetím místě. Objevují se žádosti soukromých pobytových 
zařízení,  které  by  chtěly  být  zařazeny  do  krajské  sítě,  ale  k tomu  komise  nepřistoupila.  S takovým 
postojem souhlasil i radní Hodek. Návrh na aktualizaci krajské sítě pro příští rok je výsledek intenzivní 
a citlivé práce. Závěrem radní ještě jednou poděkoval odboru za důkladnou práci a kontrolu.  
Ing. Bendová se dotázala, zda bylo vyhověno všem podaným žádostem?  
PhDr.  Klinecký  uvedl,  že  nebylo  uspokojeno  zhruba  40  žádostí.  Jednalo  se  jednak  o  středočeské 
organizace, kdy si komise už dříve vydobyla právo tyto nezařazovat, pokud mají v Praze alternativu a 
další  jsou některé pobytové organizace  (akciové nebo  s.r.o.), kde komise usoudila,  že není vhodné 
zařazovat do sítě organizace, které vznikly za účelem zisku, ale důvodů na nezařazení bylo více. Podle 
PhDr. Klineckého by bylo vhodné podmínky zařazení do sítě více specifikovat a  je potřeba se bránit 
tomu,  aby  někdo  v poskytování  sociálních  služeb  viděl  výhodnou  příležitost  k realizaci 
podnikatelských záměrů. 
 
Návrh usnesení:   
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
bere na vědomí předloženou informaci. 
 
Hlasování:   pro: 5     proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 5. Informace o záměru výstavby Domova seniorů HMP na území Prahy 13 
PhDr. Klinecký uvedl,  že věc bude projednávat Komise RHMP pro  fond Rozvoje  sociálního bydlení. 
Jedná se o letitý projekt Prahy 13, tzv. Rondel, který předpokládal, že vzniknou kapacity na území MČ. 
Odbor měl  vždy  s navrženou  podobou  domova  problém. Materiálně‐technický  standard,  který  byl 
před zhruba třemi roky odboru představován, neodpovídal standardům pro 21. století a nebylo jasné, 
kdo bude poskytovatelem této služby. Ten druhý bod se vyjasňuje, byla by to příspěvková organizace 
HMP,  s čímž  by  odbor  souhlasil,  protože  kapacity  pro  seniory  a  osoby  trpící  nějakým  geronto‐
psychiatrickým  onemocněním  je  potřeba  v Praze  tvořit  a mít.  Současnou  podobu  projektu  PhDr. 
Klinecký  nezná.  Navíc  upozornil,  že  ministerstvo  by  do  konce  roku  mělo  vydat  vyhlášku,  která 
materiálně‐technický  standard  nastavuje  a  doporučil,  aby  HMP  podporovalo  pouze  takové  nové 
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investice,  které  tento  standard  splňují.  Příspěvková  organizace HMP má  navíc  výhodu  v tom,  že  i 
člověk, který nedosáhne na úhrady má šanci v takovém zařízení být a zaplatí to za něj zřizovatel třeba 
neinvestičním příspěvkem apod. 
Radní Hodek doplnil, že existuje i druhá varianta, že by na tomto místě nevzniknul domov pro seniory 
a projekt by se použil na jinou formu dle doporučení komise. 
Ing. Lacko doplnil, že na Praze 13 jsou dva projekty. Je potřeba se sejít s tvůrci a zjistit současný stav 
projektu  domova  pro  seniory.  Pokud  nebude  splňovat  materiálně  technické  standardy  domova 
seniorů, bude se hledat jiné uplatnění. 
Ing. Mgr. Ropková uvedla, že se  jí návrh na domov pro seniory v této  lokalitě příliš nelíbí a bylo by 
vhodnější zde uvažovat o nějaké formě sociálního bydlení, což by bylo i provozně méně náročné. 
PhDr. Stropnický upozornil, že pro hlasování o návrhu mu chybí konkrétní podoba záměru. 
Během projednání bodu dorazil Ing. Nacher. 
 
Návrh usnesení:   
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
bere na vědomí předloženou ústní informaci o stavu záměru výstavby Domova seniorů HMP na území 
Prahy 13. 
 
Hlasování:   pro: 6     proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 6. Návrh rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 
Radní Hodek představil přítomným  kapitolu  05  v otázce  sociální. Bylo předloženo několik  tabulek, 
které se týkají  jak kapitálových tak běžných výdajů v sociální oblasti. V roce 2016 byly běžné výdaje 
1 138 849 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 950 mil. Kč. Na rok 2017  je plánovaná částka 1 379 tis. 
v běžných  výdajích  a  kapitálové  jsou  naopak  o  9 milionů  nižší,  tedy  941 mil.  Kč.  Je  vidět,  že  ani 
v běžných výdajích se nejedná o zásadní nárůst, přestože je v tom skryto již zmiňované 100 milionové 
navýšení na  síť  sociálních  služeb. Běžné  výdaje  jsou  v jednotlivých  zařízeních  celkem  stabilizované. 
Příspěvkové  organizace  HMP  v oblasti  sociální  byly  jednoduchou  analýzou  finančního  odboru 
shledány jako nejvíce podfinancované. Platový průměr se zde pohyboval kolem 23 tis. Kč. Co se týká 
kapitálových výdajů, mezi strategické investice patří např.: výstavba nového pavilonu v domě seniorů 
pro zrakově postižené Palata, kde by mělo vzniknout unikátní „alzheimer oddělení“. Dále se jedná o 
celé  penzum  investic,  které  by  měli  plynout  do  budov  a  domovů  a  vychází  z pečlivého  zvážení 
nutnosti a účelnosti. Mezi další větší  investice patří například návrh vybudovat paliativní oddělení v 
domově v Sulické. 
PhDr. Klinecký ještě doplnil plánovanou výstavbu nového pavilonu v Krči (je v investicích OSI) a velkou 
plánovanou rekonstrukci Nové Slunečnice. 
Radní Hodek upozornil, že Nová Slunečnice je jedním z nejpotřebnějších objektů na rekonstrukci. Dále 
uvedl, že v Hájích by se mělo modernizovat a rozšířit „parkinson centrum“. 
 
Návrh usnesení:  
Výbor pro sociální politiku ZHMP  
doporučuje kapitolu sociální politiky Návrhu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2017 k projednání 
v Zastupitelstvu HMP. 
 
Hlasování:   pro: 6     proti: 0   zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 7. Informace o zapojení HMP do projektů MPSV a podepsání memoranda mezi HMP a MPSV o 
spolupráci při realizaci systémových projektů „Koordinace opatření na podporu sladění pracovního 
a  rodinného  života  na  úrovni  krajů“,  „Implementace  politiky  stárnutí  na  krajskou  úroveň“  a 
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informace o schválení investičního záměru projektu „Podpora sociálních služeb v hl. m. Praze“ a o 
podání  žádosti  HMP  tohoto  projektu  v  rámci  výzvy  MPSV  operační  program  zaměstnanost 
03_15_006“ 
PhDr. Klinecký uvedl, že MPSV oslovilo HMP a ostatní kraje ke spolupráci na dvou projektech. Jeden 
se  týká  problematiky  stárnutí  a  druhý  podpory  rodinného  života. Na  toto  téma  proběhlo  jednání, 
probíralo se i na Asociaci krajů, kde se drtivá většina krajů rozhodla, že k těmto projektům přistoupí a 
HMP nechce být výjimkou. V této oblasti by mělo dojít k bližší komunikaci s poskytovateli služeb a MČ 
a výsledkem by měly být prorodinné aktivity a kontaktní centra pro osoby v seniorském věku, tak aby 
jim  byly  lépe  zprostředkovány  služby  a  jejich  problémy  se  lépe  řešily.  Memorandum  budou 
podepisovat primátorka a ministryně. Projekt z evropských peněz na podporu sociálních služeb podal 
odbor  a měl  by  se  realizovat  od  1.  1.  2017  a  budou  se  tak  financovat  vybrané  druhy  prioritních 
sociálních služeb v oblasti prevence – azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra… 
Výbor vzal předloženou informaci na vědomí.  
 
Bod 8. Informace o probíhající kampani „Ulice není moje volba“ etapy kampaně 
Předsedkyně stručně připomněla již probíhající kampaň „Ulice není moje volba“, která bude trvat až 
do 2. 1. 2017 a vyzvala ostatní členy výboru k zapojení se do kampaně. 
 
Bod 9. Různé 
Ing. Nacher navrhnul výboru navštívit noclehárny pro lidi bez domova. 
Předsedkyně  nabídla,  že  by  se  například  prosincové  jednání  výboru  mohlo  konat  v terénu.  Dále 
informovala přítomné o termínech jednání Výboru pro sociální politiku v prvním pololetí 2017. 
 
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 13:20.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 PhDr. Matěj Stropnický 
místopředseda Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 

 
 

 

Michal Gregor 
tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 
 

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

 
 
 

Ing. Jarmila Bendová 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 


