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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 16. 1. 2020 v 15:30 hod. 

Centrum Podskalí, Fokus Praha, Vnislavova 48/4, Praha 2 
     

 
Přítomni: Mgr. Eva Horáková, Martin Arden, prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., PharmDr. Petr Fifka, Ing. 

Jakob Hurrle, Nikol  Marhounová, JUDr. Petr Novotný, Zdena Štěpánková, Ing. Alexandra Udženija, Ing. 
Monika Weinerová, Mgr. Radek Schindler  

Omluveni: Ing. Patrik Nacher  
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 zúčastnil též Pavel Novák, regionální konzultant Reformy péče 
o duševní zdraví pro hl. m. Prahu při MZ ČR, a zaměstnanci Centra duševního zdraví v Podskalí. 

 

Čas zahájení jednání: 15:30 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 

6. Zpráva z konání Výboru pro sociální politiku za období od 29. 11. 2018 do 5. 12. 2019 

7. Různé 

8. Informace o reformě péče o duševní zdraví ve vztahu k Praze a představení Centra duševního zdraví Podskalí s 
prohlídkou 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0049 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 
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I .   s c h v a l u j e  
ověřovatele zápisu z 10. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP, kterým je PharmDr. Petr Fifka 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 

2. Schválení programu jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0050 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
program 10. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 

3. Vzetí na vědomí zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0051 

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 5. 12. 2019, v předloženém znění 

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

4. Souhrnná informace o tiscích schválených ZHMP 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0052 

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 prosinci 2019 

přijato jednomyslně, pro:10 proti:0 zdržel:0 

5. Informace o tiscích předkládaných ZHMP 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Pan ředitel Klinecký představil tisk R-35469, v němž je předkládán návrh na poskytnutí grantů formou dotace HMP 
pro rok 2020 v oblasti sociálních služeb na základě "Programu podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům HMP pro rok 2020". Grantové řízení hlavního města Prahy pro rok 2020 v působnosti 
odboru SOV MHMP je zaměřeno na podporu poskytovatelů registrovaných sociálních služeb podle zákona 
o sociálních službách, kteří poskytují sociální služby občanům HMP. Celkově bylo v grantovém řízení pro sociální 
služby navrženo k rozdělení 357 139 tis. Kč. Grantové řízení je určeno zejména na spolufinancování sociálních služeb, 
které jsou zároveň financovány v dotačním řízení HMP nebo ze státní dotace MPSV (tzv. služby s nadregionální a 
celorepublikovou působností), a vyplývají ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP na 
období 2019 - 2021. HMP je připraveno vypsat i 2. kolo grantového řízení. Do diskuse se zapojila paní Udženija, pan 
Fifka, pan Hurrle, paní Štěpánková a pan Klinecký. Diskutoval se především problém s financováním sociálních služeb 
zřizovaných MČ Praha 10, která si vlastní chybou nepožádala o finanční prostředky ani v rámci grantů HMP, ani 
v rámci státní dotace. Paní předsedkyně Horáková informovala přítomné o jednání Grantové komise RHMP k tomuto 
tématu, kde byla přítomna i paní radní Johnová a paní Renata Chmelová, starostka MČ Praha 10. Z diskuse vzešel 
návrh doplnit usnesení o tom, že Výbor pověřuje paní radní Johnovou, aby jednala se zástupci MČ Praha 10 
o možnostech řešení problému s financováním sociálních služeb zřizovaných MČ Praha 10 (Centra sociální a 
ošetřovatelské pomoci Praha 10) a o průběhu a výsledcích jednání průběžně informovala členy Výboru. 
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Usnesení č. U-VS-0053 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-35469 a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění. Výbor dále 
pověřuje paní radní Johnovou, aby jednala se zástupci MČ Praha 10 o možnostech řešení problému 
s financováním sociálních služeb zřizovaných MČ Praha 10 (Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10) a 
o průběhu a výsledcích jednání průběžně informovala členy Výboru 

přijato jednomyslně, pro:10 proti:0 zdržel:0 

 

 

6. Zpráva z konání Výboru pro sociální politiku za období od 29. 11. 2018 do 5. 12. 2019 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0054 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
zprávu z konání Výboru pro sociální politiku za období od 29. 11. 2018 do 5. 12. 2019 v předloženém znění 

přijato, pro:7 proti:0 zdržel:1 

 

 

7. Různé 

V rámci různého paní předsedkyně Horáková informovala o možnosti vyzkoušet tzv. "geronto-oblek" na únorovém 
jednání ZHMP. 
 
Paní Udženija navrhla naplánovat některé další výjezdní zasedání Výboru do DS Chodov, kde probíhá program 
Namasté založený na principu příjemného prostředí a láskyplného přístupu k péči.  
 
Pan Arden informoval o problematice lidí, kteří se vracejí do bytů pronajímaných MČ a nemají zapojený elektroměr 
z důvodu předchozích dluhů. Údajně je možné požádat PRE o prominutí dluhu. V následné diskusi (Udženija, 
Marhounová, Hurrle, Horáková) bylo konstatováno, že je v kompetenci každé MČ, aby dohlédla, v jakém stavu byt 
novému nájemníkovi předává, případně se s ním dohodla na dalším postupu. Pan Arden byl požádán, aby k tomuto 
tématu shromáždil více podrobností a konkretizoval, o jakou MČ se jedná, jaké jsou tam podmínky a pravidla 
přidělování bytů apod. 
 
Pan Fifka se dotázal, jak je HMP daleko s ukončováním bezdomovectví. Na to reagoval pan Klinecký zprávou 
o průběhu zimních opatření – systému humanitární pomoci lidem bez domova, zmínil vyhledávání nových objektů 
pro nízkoprahové služby pro lidi bez domova a realizované úpravy provozu některých stávajících služeb (Vackov má 
nově 24hodinový provoz, ADOS má nově upravené podmínky pro příjem, zlepšilo se využívání domu 
s ošetřovatelskou pomocí na P 14). Lze konstatovat, že ubylo bezdomovců s nemocemi. Výboru bude po skončení 
zimních opatření předložena podrobná zpráva o jejich realizaci. 
 
Paní předsedkyně Horáková zmínila, že v Praze již stojí nouzový izotermický přístřešek "IGLOU" pro lidi bez domova, 
který byl představen Výboru v loňském roce. Přesné místo je drženo v tajnosti. 
 
 

8. Informace o reformě péče o duševní zdraví ve vztahu k Praze a představení Centra duševního zdraví Podskalí 
s prohlídkou 

Pavel Novák, regionální konzultant Reformy péče o duševní zdraví pro Prahu, MZ ČR, ve své prezentaci přiblížil 
přítomným reformu péče o duševní zdraví v HMP. 
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V následující prezentaci představili přítomní zaměstnanci Centrum duševního zdraví Podskalí a pozvali členy Výboru 
na exkurzi po objektu. 
 
Obě prezentace byly následně členům Výboru poskytnuty v elektronické podobě. 
 

 

 
 

 

Na závěr paní předsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 17:35 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřil: PharmDr. Petr Fifka, 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 

 
 
 
 
  
  
 


