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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 10. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 8. 6. 2017 v 12:30 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 135, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

 
Přítomni: Ing. Jarmila Bendová, Ing. Patrik Nacher, Ing. Mgr. Irena Ropková, PhDr. Matěj 

Stropnický, Ing. Alexandra Udženija, Mgr. Karel Ulm, MPA 
Omluveni: Ing. Radek Lacko, Mgr. Marta Semelová, Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. 
 
Jednání řídila: Ing. Jamila Bendová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP      
Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání výboru v 12.46 hod. Dále konstatovala, 
že vzhledem k počtu přítomných je výbor usnášeníschopný. 
 
Ověřovatelkou zápisu byla navržena Ing. Mgr. Irena Ropková. 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Ověřovatelkou zápisu z jednání byla zvolena Ing. Mgr. Irena Ropková. 
 
Předsedkyně navrhla zařadit do programu bod č. 6 (tisk R-25476, který 8. 6. schválila RHMP). 

Program jednání: 
Bod Věc 

1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu 

2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 19. – 21. jednání          
(tisky R-25649, R-25673) 

3. Tisk R-25794 (Z-5372) „k návrhu na udělení účelových neinvestičních finančních 
prostředků na podporu aktivit v oblasti plánování sociálních služeb, řešení problematiky 
bezdomovectví a mapování bezbariérovosti na lokální úrovni městským částem hl. m. 
Prahy a úpravu rozpočtu v roce 2017“ 

4. Tisk R-25849 „k návrhu na uvolnění finančních prostředků z kap. 0504 – Zdravotnictví a 
sociální oblast formou účelové neinvestiční dotace MČ Praha 3 (Integrační centrum 
Zahrada) a úpravu rozpočtu v kap. 05 v roce 2017“ 

5. Tisk R-25888 „k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové individuální 
neinvestiční dotace spolku HEWER, z.s. z rozpočtu kap. 0546 v roce 2017“ 

6. Tisk R-25476 „k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města 
Prahy Domov pro seniory Pyšely“ 

7. 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 19. – 21. jednání (tisky R-
25649, R-25673) 
Ing. Bendová 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. 
 

Následně bylo en block hlasováno o tiscích předkládaných v bodech 3., 4. a 6.  
 

Návrh usnesení:   
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
souhlasí s předloženými tisky a navrhuje ZHMP je projednat a schválit v předloženém znění. 
 

Hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bod 5. Tisk R-25888 „k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové individuální 
neinvestiční dotace spolku HEWER, z.s. z rozpočtu kap. 0546 v roce 2017“ 
 

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: 1 
Usnesení bylo přijato. 
 

Bod 7. Různé 
V bodě různé nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. Ing. Bendová pozvala přítomné na 
veletrh sociálních služeb HELPfair probíhající na Střeleckém ostrově. Dále informovala, že se další 
jednání výboru uskuteční 7. září 2017. 
 

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 12:50.   
 

 

 
 
 

 
 
 

 Ing. Mgr. Irena Ropková 
člen 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 


