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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 9. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 18. 5. 2017 v 12:30 hod. 
Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 135, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Ing. Jarmila Bendová, Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Ing. Radek Lacko, Ing. Patrik 

Nacher, Ing. Mgr. Irena Ropková, PhDr. Matěj Stropnický, Dr. 
Omluveni: MSc., Mgr. Marta Semelová, Ing. Alexandra Udženija, Mgr. Karel Ulm MPA 
 
Jednání řídila: Ing. Jamila Bendová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP      
Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání výboru v 12.36 hod. Dále konstatovala, 
že je vzhledem k počtu přítomných výbor usnášeníschopný. 
 
Ing. Bendová v úvodu informovala přítomné o setkání Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální 
oblast, které se konalo ve dnech 16. a 17. května a podělovala odboru za výbornou organizaci. 
PhDr. Klinecký doplnil, že jedním z nejdůležitějších úkolů, který je potřeba v této oblasti vyřešit, je 
odměňování pracovníků v sociálních službách. Radní Hodek uvedl, že se koncepční řešení 
připravuje a bude představeno na jednom z dalších jednání VSP. 
 
Ověřovatelem zápisu byl navržen Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý. 
Hlasování:  pro: 6   proti: 0  zdržel se: 0 
Ověřovatelem zápisu z jednání byl zvolen Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý. 
 
Dále bylo hlasováno o programu bez připomínek: 

Program jednání: 
Bod Věc 

1. Zahájení, schválení programu a volba ověřovatele zápisu 

2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 15. – 18. jednání (tisky    
R-25244, R-25159, R-25412, R-25209, R-25445, R-25288) 

3. Zimní opatření 2016-17 – závěrečná souhrnná zpráva 

4. Tisk Z-5377 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální politiku Zastupitelstva hl. m. Prahy  

5. Investiční akce realizované a probíhající v Domovech pro seniory (5.1 Souhrn IA DC 
Paprsek, 5.2 Souhrn IA Domov Maxov, 5.3 Souhrn IA DOZP Rudné u Nejdku, 5.4 Souhrn IA 
Domov Zvíkovecká kytička, 5.5 Souhrn IA Palata) 

6. Různé 
 
Hlasování:  pro: 6   proti: 0  zdržel se: 0 
Program jednání výboru byl schválen. 
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Následně bylo hlasováno o zápisu z minulého jednání. 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 1 
Zápis z dubnového jednání výboru byl schválen. 
 
Bod 2. Souhrnná informace o tiscích schválených Radou HMP na jejím 15. – 18. jednání (tisky    
R-25244, R-25159, R-25412, R-25209, R-25445, R-25288) 
K předloženým tiskům nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení:   
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
bere na vědomí předloženou souhrnnou informaci o tiscích schválených Radou hl. m. Prahy na 
jejím 15. – 18. jednání 2017 
 
Hlasování:  pro: 6   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 3. Zimní opatření 2016-17 – závěrečná souhrnná zpráva  
Informace o zimních opatřeních blíže představila zástupkyně ředitele CSSP Mgr. Ludmila 
Tomešová. Zimní opatření byly zahájeny k 1. 12. 2016 a skončily k 1. 4. 2017. Probíhaly pod 
záštitou sociálního odboru, koordinátorem bylo CSSP. Spolupracovalo se s dalšími organizacemi 
(Armáda spásy, Arcidiecézní charita Praha, Farní charita Praha 1, Městská Policie). Centrální 
dispečink fungoval nepřetržitě a koordinoval poskytovanou pomoc. Přes CD bylo během celého 
období zimních opatření uskutečněno 2357 hovorů, za poslední roky se jedná o ustálený počet. 
V letošním roce byl zaznamenán nárůst hovorů z nemocnic, co odráží nevyřešenou otázku 
následné péče. Nejvyhledávanější službou byly bezplatné zimní noclehárny. V provozu byly dvě: 
Michle s kapacitou 104 lůžek a Vackov s kapacitou 80 lůžek. Kapacity byly po většinu zimy 
dostačující, nestačily pouze v lednu, a proto byl zrušen poplatek na lodi Hermes. V největších 
mrazech se i na noc otevřela dvě nízkoprahová denní centra na Praze 7 a na Praze 8, čímž se 
navýšila kapacita o dalších 130 míst. Během celé zimy se nestalo, že by tyto kapacity nebyly 
dostačující, přesto byla v záloze připravena stavba vyhřívaných stanů (až dalších 150 míst). Další 
důležitou službou byly terénní programy (jeden denní 12 hodinový a dva noční 12 hodinové). V 
průběhu zimních opatření uskutečnili terénní pracovníci celkem 12 790 kontaktů s osobami bez 
přístřeší – jedná se o rekordní číslo. Dále byly otevřeny tři nízkoprahová denní centra (Praha 2, 
Praha 7 a Praha 8), v nichž bylo uskutečněno celkem 63 504 kontaktů s osobami bez přístřeší. 
Oproti předchozímu zimnímu období došlo u tohoto druhu poskytovaných služeb k poklesu, a to o 
12 %. Důvodem nebyl snížený zájem osob bez přístřeší o tento typ služby, ale tlak veřejnosti na 
menší pohyb osob bez přístřeší v okolí míst, kde je tato služba poskytována. Nízkoprahové 
centrum U Bulhara bylo v provozu i v nočních hodinách. Nebylo určeno pro volný vstup osob bez 
přístřeší, ale sloužilo jako „záchytné“ pracoviště poskytující službu osobám bez přístřeší, jejichž 
stav nebyl vhodný pro přijetí do žádné z dalších služeb (např. z důvodu silné opilosti, nadměrného 
zašpinění, vysokého napadení parazity apod.). Mgr. Tomešová na závěr uvedla, že zimní opatření 
v Praze na sebe navazují a tvoří dobře fungující systém. Zimní opatření byly řešeny u většiny 
poskytovatelů tak, že stávající zaměstnanci pracovali v jejich volném čase na vedlejší pracovní 
poměr, protože se na zveřejněný inzerát nikdo nepřihlásil. Potvrzuje to problém s personálním 
obsazováním v této oblasti. 
Radní Hodek poděkoval všem spolupracujícím organizacím a CSSP obzvlášť. 
 
Návrh usnesení:   
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
bere na vědomí předložené informace o zimních opatřeních. 
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Hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 4. Tisk Z-5377 Zpráva o činnosti Výboru pro sociální politiku Zastupitelstva hl. m. Prahy 
K předloženému tisku nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy a výbor jej vzal na vědomí. 
 
Návrh usnesení: 
Výbor pro sociální politiku ZHMP 
schvaluje 
Zprávu o činnosti Výboru pro sociální politiku za období  5/2016 – 4/2017. 
 
Hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 5. Investiční akce realizované a probíhající v Domovech pro seniory (DC Paprsek, Domov 
Maxov, DOZP Rudné u Nejdku, Zvíkovecká kytička, Palata) 
Členové výboru obdrželi informaci v předstihu. Jednotlivé investiční akce podrobně představila Ing. 
Prokopová. Výbor vzal předložené informace na vědomí. 
 
Bod 6. Různé 
Ing. Bendová pozvala přítomné na veletrh sociálních služeb HELPfair, který se uskuteční 8. června 
od 12:00 na Střeleckém ostrově. Dále informovala o probíhajícím workshopu Světového dne 
asistivních technologií v prostorách Neviditelné výstavy na Karlově náměstí. O představovaných 
kompenzačních pomůckách (kamerová lupa s hlasovým výstupem, čtecí zařízení pro nevidomé…) 
přítomné blíže informoval Ing. Nacher. 
 
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 13:25.   

 
 

 
 
 

 
 

 
 Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý 

člen 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 


