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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 3. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 1. 9. 2016 v 12:30 hod. 

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

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

Patrik Nacher, Ing. Mgr. Irena Ropková  
Omluveni: Mgr. Marta Semelová, PhDr. Matěj Stropnický, Ing. Alexandra Udženija 
 
Jednání řídila: Ing. Jarmila Bendová, předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP      
Předsedkyně přivítala všechny přítomné a zahájila jednání výboru v 12.44 hod. Dále konstatovala, že 
vzhledem k počtu přítomných je výbor usnášeníschopný.  
 
Jako ověřovatel zápisu byl navržen Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý. 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Ověřovatelem zápisu z jednání byl zvolen Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý. 
 
Následně bylo hlasováno o zápisu z červnového jednání výboru. 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Zápis a z předchozího jednání výboru byl schválen. 
 
Následně bylo hlasováno o programu: 
 

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 20. – 27. jednání (tisky R-
22236, R-21550, R-22148, R-21469, R-22366, R-22588, R-22045, R-22465) 

3. Tisk R-22572 předkládaný na ZHMP 15. 9. 2016 (Z-4560) „k návrhu na udělení dotace hl. m. 
Prahy v oblasti sociálních služeb v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hl. m. Prahy – podpora registrovaných sociálních služeb – dofinancování a 
úprava rozpočtu v kap. 04 a 05 v roce 2016“ 

4. Tisk R-22833 předkládaný na ZHMP 15. 9. 2016 (Z-4621) „k návrhu na vyhlášení grantů hl. m. 
Prahy pro rok 2017 v oblasti rodinné politiky v působnosti odboru zdravotnictví, sociální 
péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy“ 

5. Tisk R-22507 „k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové investiční a 
neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 2016“ 
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Bod Věc 

6. Tisky, které budou předkládány k projednání na zasedání ZHMP dne 15. 9. 2016 R-22231 (Z-
4500), R-22524 (Z-4552), R-22613 (Z-4569), R-22660 (Z-4576) 

7. Vypořádání dotazů a připomínek z jednání Výboru pro sociální politiku ze dne 2. 6. 2016 

8. 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 20. – 27. jednání (tisky  
R-22236, R-21550, R-22148, R-21469, R-22366, R-22588, R-22045, R-22465) 
Předsedkyně ve stručnosti představila jednotlivé tisky: R-22236 – použití finančních prostředků fondu 
investic příspěvkových organizací hl. m. Prahy (například pro Domov pro zrakově postižené – Palata, 
Jedličkův ústav, Domov pro seniory Malešice…). R-21550 – projekt MPSV na podporu sociálně-právní 
ochrany dětí, které má pro MČ stanoveny čtyři klíčové oblasti a přihlásilo se do něj osm úřadů MČ.   
R-22148 – investiční akce „Rekonstrukce objektu Pražská", kde se navyšují finanční prostředky.          
R-21469 – vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace hl. m. 
Prahy Domov pro seniory Ďáblice. R-22366 – poskytnutí finančních prostředků formou neinvestiční 
dotace spolku ZE SRDCE ve výši 200 tis. Kč na realizaci projektu „Taneční odpoledne pro starší a 
pokročilé“. R-22588 – investiční transfer příspěvkovým organizacím v celkové výši 11 410 tis. Kč.        
R-22045 – zvýšení neinvestičního příspěvku pro Dětské centrum Paprsek. R-22465 – zvýšení 
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha, na realizaci 
kampaně „Ulice není moje volba“. Předsedkyně u tohoto tisky upozornila na období 6. až 19. 
prosince, kdy bude probíhat medializace tématu bezdomovectví prostřednictvím dokumentárního 
filmu. 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 
20. – 27. jednání. 
 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 3. Tisk R-22572 předkládaný na ZHMP 15. 9. 2016 (Z-4560) „k návrhu na udělení dotace hl. m. 
Prahy v oblasti sociálních služeb v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence 
Magistrátu hl. m. Prahy – podpora registrovaných sociálních služeb – dofinancování a úprava 
rozpočtu v kap. 04 a 05 v roce 2016“ 
Ing. Prokopová informovala přítomné, že tisk vzniká na základě dofinancování sociálních služeb 
z úrovně MPSV. Jedná se o dofinancování ve dvou částkách v celkové výši 47 mil. 35 tis. Kč. Tyto dvě 
částky vznikají na základě dvou dodatků k rozhodnutí MPSV ohledně dofinancování sociálních služeb. 
Jedná se v podstatě o dofinancování dotačního řízení, které bylo vyhlášeno na základě usnesení 
zastupitelstva v loňském roce z důvodu finančních prostředků, které hl. m. Praha dostává na podporu 
registrovaných sociálních služeb na základě §101 zákona o sociálních službách. Částky k dofinancování 
jsou navrženy podle transparentních vzorců, na základě kterých byla udělena původní dotace 
usnesením zastupitelstva ze dne 25. 2. 2016, usnesení č. 14/9. K tomuto tisku nebyly vzneseny žádné 
dotazy. 
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Návrh Usnesení:  
Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I. souhlasí s předloženými návrhy na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkovým 
organizacím hl. m. Prahy dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 
 

II. souhlasí s předloženými návrhy navýšení dotací hl. m. Prahy (dofinancování) v oblasti 
podpory registrovaných sociálních služeb dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a navrhuje 
ZHMP projednat a schválit poskytnutí dotace v předloženém znění. 

 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 4. Tisk R-22833 předkládaný na ZHMP 15. 9. 2016 (Z-4621) „k návrhu na vyhlášení grantů hl. m. 
Prahy pro rok 2017 v oblasti rodinné politiky v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a 
prevence Magistrátu hlavního města Prahy“ 
Předsedkyně požádala Ing. Prokopovou o představení tisku. Ta uvedla, že se jedná o vyhlášení 
grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2017 v oblasti rodinné politiky. Grantové řízení je určeno pro 
právnické osoby, které poskytují služby pro rodinu na území hl. m. Prahy a bude realizováno 
v následujících podprogramech: Podpora funkční rodiny, Podpora dětí a rodičů z dysfunkčních rodin a 
dětí bez rodinného zázemí, Náhradní rodinná péče, Aktivizace rodin s dětmi – dobrovolnické služby. 
Tento program nekopíruje registrované sociální služby, je to nadstavba rodinné politiky, tzn. program 
není určen primárně pro registrované poskytovatele sociálních služeb podle zákona o sociálních 
službách. Tímto tiskem jsou RHMP dány ke schválení především pravidla a podmínky grantového 
programu a celková alokace tohoto programu je předpokládána, pokud bude schválen rozpočet hl. m. 
Prahy na rok 2017 ve výši 14,5 mil. Kč. 
Radní Daniel Hodek upozornil, že se jedná o důležitou položku, která však byla v loňském roce 
pozměňovacím návrhem na jednání zastupitelstva výrazně snížena a přimluvil se o její zachování. 
 
Návrh usnesení: Výbor pro sociální politiku ZHMP 
bere na vědomí vyhlášení grantů hl. m. Prahy pro rok 2017 v oblasti rodinné politiky 
 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 5. Tisk R-22507 „k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou účelové investiční a 
neinvestiční dotace z kap. 0504 v roce 2016“ 
Ing. Prokopová uvedla, že v současné době je tisk připomínkován ostatními odbory. Náměstkyně 
primátorky prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. požaduje doplnění stanoviska VSP. RHMP a následně 
ZHMP je předkládán návrh na poskytnutí finančních prostředků na podporu zdravotnických zařízení 
v souvislosti se zajištěním zdravotní a sociální péče pro osoby bez přístřeší. Jsou to finanční 
prostředky investičního charakteru a jednotlivé nemocnice, do kterých jsou průběžně dováženi 
občané bez přístřeší, žádají o úpravu příjmů a prostor v příjmech, tak aby byly schopny se o tyto 
občany postarat bez konfliktních situací, které v nemocnicích nastávají. Nemocnice Na Bulovce 
požádala o finanční podporu na stavební rekonstrukce na akutní ambulanci na interním oddělení a na 
tuberkulózní jednotce infekční kliniky. Nemocnice Královské Vinohrady požádala o stavební úpravy na 
chirurgické a dermatologické klinice. Fakultní nemocnice v Motole požádala o investiční dotaci na 
zakoupení lůžek, které budou využívány na přespávání pacientů, kteří nebudou indikováni na 
hospitalizaci, a dotaci na pět pogumovaných matrací, dvou ochranných masek a čtyřech filtrů na 
eliminaci pachu. 
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Radní Hodek doplnil, že nemocnice již dostaly na péči o osoby bez přístřeší také neinvestiční 
příspěvek do výše 250 tis. Kč na nemocnici a přimluvil se za podporu tohoto tisku. 
Ing. Nacher se s odvoláním na debatu na předchozích jednáních výboru dotázal na rozdělení 
neinvestičního příspěvku. 
Ing. Prokopová uvedla, že pro Thomayerovu nemocnici, Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, 
nemocnici Na Františku a Všeobecnou fakultní nemocnici byly schválené prostředky v plné výši, tj. 
250 tis. Kč. Pro ostatní nemocnice byly poníženy. Vycházelo se ze zaslaných seznamů ošetřených 
osob, ale Ing. Prokopová upozornila, že čísla nejsou srovnatelná. Proto odbor kontaktoval také 
Centrum sociálních služeb a Centrální dispečink CSSP, který tuto službu zajišťuje. Ten poskytl zpětnou 
vazbu, které nemocnice jsou vůči organizacím, dovážejícím osoby bez přístřeší vstřícné a které nikoli. 
Nejvstřícněji se dle dispečinku chová Nemocnice Na Františku, dále Nemocnice Královské Vinohrady a 
dobré zkušenosti byly prokázány i v Thomayerově nemocnici a Všeobecné fakultní nemocnici. A podle 
toho byl upraven tisk, který bude předkládán zastupitelstvu. Dle návrhu tisku by měla Nemocnice Na 
Bulovce dostat 150 tis. Kč, Ústřední vojenská nemocnice 200 tis. Kč a Fakultní nemocnice v Motole 
200 tis. Kč. 
Radní Hodek dále informoval, že v prostoru bývalé prádelny připravuje Nemocnice na Františku 
projekt nočního multifunkčního pohotovostního provozu, který by sloužil i (ale ne výhradně) pro 
osoby bez přístřeší. Jakmile bude návrh připraven, bude předložen na jednání VSP s požadavkem na 
finanční příspěvek ze strany hl. m. Prahy na jeho vybudování. 
 
Návrh usnesení:  Výbor pro sociální politiku ZHMP 
 

I. souhlasí s předloženými návrhy 
 

II. doporučuje Radě a Zastupitelstvu HMP projednat a schválit navržené finanční prostředky 
v předloženém znění 

 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Bod 6. Tisky, které budou předkládány k projednání na zasedání ZHMP dne 15. 9. 2016 R-22231 (Z-
4500), R-22524 (Z-4552), R-22613 (Z-4569), R-22660 (Z-4576) 
Předsedkyně stručně představila předkládané tisky: R-22231 (Z-4500) – návrh na poskytnutí 
finančních prostředků formou neinvestiční dotace Potravinové bance, která v současné době 
zásobuje 94 členských organizací, měsíčně distribuuje 15-20 tun potravin a její roční náklady dosahují 
kolem 1,5 mil. Kč. Tato dotace je v celkové výši 400 tis. Kč. R-22524 (Z-4552) – poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční dotace ve výši 1 mil. Kč na materiál, hygienické prostředky a 
zajištění zdravotní a sociální péče o osoby bez domova v roce 2016 a dále finanční prostředky ve výši 
550 tis. Kč na stejný účel, ale z jiné kapitoly rozpočtu. R-22613 (Z-4569) – poskytnutí finančních 
prostředků formou účelové neinvestiční dotace v celkové výši 1,95 mil. Kč pro společnosti: Polovina 
nebe, Sluneční zahrada a Asociace neúplných rodin. R-22660 (Z-4576) – návrh na poskytnutí 
finančních prostředků formou investiční dotace MČ Praha 6 na rekonstrukci azylového domu pro 
muže v celkové výši 2,5 mil. Kč. 
Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý se dotázal na bližší informace k tisku R-22613. Podle něj se jedná o 
neinvestiční dotaci relativně vysoké částky a zajímal se, jaké má hl. m. Praha záruky, že za rok 
nebudou chtít tyto organizace stejné prostředky. Jedná se podle něj o nesystémovou podporu. 
Radní Hodek hájil návrhy na poskytnutí jednotlivých dotací. Společnost Polovina nebe je 
registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, zejména osobní asistence. Ing. Prokopová dodala, 
že projekt „Hlasem proti bariérám“ je návazným a napomáhajícím těm osobám, kteří osobní asistenci 
potřebují. Cílem projektu je rozšíření asistivních technologií, které samy o sobě nejsou poskytováním 
sociální služby, ale pomáhají osobám s handicapem lépe se začlenit do společnosti. Radní Hodek 
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doplnil, že požadavků na podporu má více, a velmi pečlivě mezi nimi vybírá. Projekt „Hlasem proti 
bariérám“ je podle něj ojedinělý a proto se jej rozhodl navrhnout na podporu. V příštích letech se 
jeho podpora v podobné výši nepředpokládá. To samé platí také pro společnost Sluneční zahrada a 
projekt Asociace neúplných rodin „VašeVýživné.cz“. Poslední jmenovaný projekt zajišťuje rodičům 
samoživitelům bezplatné právní zastoupení při vymáhání dlužného výživného na jejich dítě. Do 
současné doby Asociace pracovala za vlastní prostředky, částka, kterou již vložila do svého fungování 
je několikanásobně větší než výše navrhované dotace. Mají přes 4 000 klientů a její dopad na 
vymožitelnost výživného je obrovský. Pokud by Praha měla sama organizovat obdobnou službu, bylo 
by to dražší. 
 
Návrh usnesení: Výbor pro sociální politiku ZHMP 
 
souhlasí s předloženými tisky R-22231 (Z-4500), R-22524 (Z-4552), R-22613 (Z-4569), R-22660 (Z-
4576) a navrhuje Zastupitelstvu hl. m. Prahy tisky projednat a schválit v předloženém znění. 
 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení bylo přijato 
 
Bod 7. Vypořádání dotazů a připomínek z jednání Výboru pro sociální politiku ze dne 2. 6. 2016 
Dotazy byly zodpovězeny v rámci debaty k bodu 5. 
 
Bod 8. Různé 
Předsedkyně poděkovala všem přítomným za účast a ukončila jednání v 13:20.    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 


