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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 15. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 15. 6. 2020 v 15:00 hod. 

Velký Radniční klub, Staroměstská radnice, Staroměstské náměstí 1, Praha 1 
     

 
Přítomni: Mgr. Eva Horáková, Martin Arden, Ing. Jakob Hurrle, Mgr. Nikol  Marhounová, Ing. Patrik Nacher, Zdena 

Štěpánková, Ing. Monika Weinerová, Mgr. Radek Schindler  
Omluveni: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., PharmDr. Petr Fifka, JUDr. Petr Novotný, Ing. Alexandra 

Udženija  
Nepřítomni:   
    
Jednání řídil: Mgr. Eva Horáková,       
 

Text zahájení: 

Jednání Výboru se vedle jeho členů zúčastnil pan Mgr. Michal Kočí (radní pro oblast sociální a zdravotní MČ Praha 10) 

 

Čas zahájení jednání: 15:26 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 v sociální oblasti schválených ZHMP 

5. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36386) 

6. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36731) 

7. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36765) 

8. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36844) 

9. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36873) 

10. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36936) 

11. Různé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TED 8.3.2.5 Strana 2 
 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0087 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
ověřovatelku zápisu z 15. jednání Výboru pro sociální politiku, kterou je paní Ing. Monika Weinerová 

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

 

2. Schválení programu jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0088 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
program 15. 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-0089 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
zápis z květnového jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP v předloženém znění 

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

 

4. Souhrnná informace o tiscích v sociální oblasti schválených ZHMP 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0090 

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 květnu 2020 

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

 

5. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36386) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
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Paní předsedkyně představila tisk R-36386, kterým je předkládán návrh na schválení převodu finančních prostředků 
příspěvkové organizaci hl. m. Prahy Centrum sociálních služeb Praha realizací rozpočtového opatření. Jedná se o 
součást projektu s názvem „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. 
m. Prahy na roky 2019 - 2021“, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost. V rámci projektu je nutná spoluúčast 5 % HMP. 

Usnesení č. U-VS-0091 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
Informaci o tisku R-36386 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 0582 v roce 2020. Projekt s reg. č. 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073 a názvem „Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti 
sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2021“ a doporučuje ZHMP materiál projednat a 
schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

6. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36731) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně představila tisk R-36731, v němž je předkládán návrh na poskytnutí finančních prostředků formou 
účelové neinvestiční dotace pro Univerzitu Karlovu na podporu projektu preventivního testování, jehož cílem je 
včasné odhalení ohnisek nákazy a zamezení šíření viru v rizikové skupině seniorů použitím rychlého a neinvazivního 
testu na přítomnost SARS–COV 2. Test se provádí odběrem slin s okamžitou inaktivací odběru v místě s následným 
LAMP testem (v mobilní laboratoři) na přítomnost viru. Výsledek personál získá během tří hodin a může na něj 
okamžitě reagovat izolací pozitivního jedince. Požadovaná dotace 360 tis. Kč by byla využita na nákup 6000 kusů 
testů (á 60,-Kč), které by byly využity v období květen/červen 2020. 

Usnesení č. U-VS-0092 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
Informaci o tisku R-36731 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 

individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020 a doporučuje ZHMP materiál projednat a 
schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

7. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36765) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně představila tisk R-36765, jehož obsahem je návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové 
organizace HMP Centrum sociálních služeb Praha. konkrétně o rozšíření okruhu činností o službu „Zprostředkování 
pořízení nábytku a ostatního bytového vybavení lidem v sociální tísni a nouzi (tzv. nábytková banky)“. Základní funkcí 
nábytkové banky je zprostředkovat nábytek a další potřebné bytového vybavení lidem žijícím v nouzi (např. lidem, 
kteří se stěhují z azylových domů nebo ubytoven do jiného bydlení), kteří nemají potřebné bytové vybavení, finanční 
prostředky na jeho pořízení a ve své situaci jsou v sociální tísni. Zřízením nábytkové banky se otevře možnost 
nabídnout pracovní uplatnění lidem, kteří na běžném trhu práce hledají své místo jen s obtížemi. V diskusi p. Arden 
upozornil na další náklady související s instalací nábytku a spotřebičů v bytech. 

Usnesení č. U-VS-0093 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
Informaci o tisku R-36765 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy 

Centrum sociálních služeb Praha a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 
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8. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36844) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně představila tisk R-36844, kterým je předkládána žádost společnosti R – Mosty, z.s. na poskytnutí 
individuální dotace na pokrytí nákladů spojených s provozem nábytkové banky (zajištění nábytku a logistiky spojené 
s nastěhováním osob v bytové nouzi) ve výši 750 tis. Kč. Paní Weinerová doplnila, že nábytková banka bude 
situována v Libuši. 

 

nepřijato, pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0 

 

9. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36873) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně představila tisk R-36873, kterým je předkládán návrh ke schválení poskytnutí dotací v rámci 
vyhlášeného grantového řízení - Program podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům 
hlavního města Prahy pro rok 2020 – II. a grantového řízení - Program podpory registrovaných sociálních služeb 
poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 – Doplňková síť- II. V Programu podpory registrovaných 
sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 – II. se navrhuje ke schválení / 
odsouhlasení finanční podpora pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 113 282 000 Kč. V Programu 
podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 – Doplňková 
síť- II. se navrhuje ke schválení / odsouhlasení finanční podpora pro poskytovatel sociálních služeb v celkové výši 9 
290 000 Kč. Poskytnutí dotací se týká poskytovatelů sociálních služeb zařazených do Krajské sítě sociálních služeb 
nebo do Doplňkové sítě sociálních služeb. Obě sítě jsou součástí strategického dokumentu HMP - Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb na území HMP pro období 2019–2021. V diskusi vystoupil p. Nacher. V průběhu 
projednávání tohoto bodu přišel pan Hurrle. 

Usnesení č. U-VS-0094 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
Informaci o tisku R-36873 k návrhu na poskytnutí grantů formou dotace na základě "Programu podpory 

registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 - II a 
Programu podpory registrovaných sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro 
rok 2020 – Doplňková síť- II." a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

10. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36936) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně představila tisk R-36936, kterým se RHMP předkládá žádost Výboru dobré vůle – Nadace Olgy 
Havlové o poskytnutí individuální dotace ve výši 1 000 000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s rozšířením Fondu 
podpory bydlení jmenované organizace. Vzhledem ke krizové situaci v souvislosti s koronavirem se ukázalo, že je 
nutné do projektu zahrnout širší cílovou skupinu potřebných, a to nejen sociálně slabší občany v nájemných bytech 
na území hl. m. Prahy, ale i občany v tzv. humanitárních ubytovnách, a to i v případě, že pro ně nebudou k dispozici 
městské byty. Rozšíření projektu, tj. zapojení širší skupiny sociálně slabších občanů a také rozšíření nástrojů 
umožňujících krizové situace řešit, s sebou nutně přináší i velké finanční náklady na realizaci projektu. V diskusi se 
paní Štěpánková ptala na možnost získání souhrnných informací o tom, které projekty a pro které cílové skupiny jsou 
z úrovně HMP podporovány. Paní předsedkyně doporučila obrátit se na pana ředitele Paneše. V průběhu 
projednávání tohoto bodu odešel pan Nacher. 

Usnesení č. U-VS-0095 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
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Informaci o tisku R-36936 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou jednorázové účelové 
individuální dotace a úpravu rozpočtu kap. 0582 v roce 2020  a doporučuje ZHMP materiál projednat a 
schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

 

11. Různé 

V rámci různého paní předsedkyně oznámila záměr zorganizovat na podzim několik výjezdů – návštěv vybraných 
zařízení sociálních služeb. Dále zmínila nabídku jisté firmy na darování vitamínů klientům sociálních služeb (paní 
předsedkyně rozešle členům výboru e-mail s bližšími  informacemi, osloví pražská pobytová zařízení, případně 
zprostředkuje kontakty). Paní Štěpánková navrhla zařadit do programu zářijového jednání prezentaci fy Ergotep – 
výrobce invalidních vozíků, první integrační sociální podnik, zaměstnávají 360 lidí s handicapem. Paní předsedkyně 
souhlasila se zařazením fy Ergotep na jednání Výboru dne 3. 9. 2020. 
 

 

 
 

 

Paní předsedkyně popřála členům Výboru hezké léto a ukončila jednání v 16:09 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřil: Ing. Monika Weinerová, členka Výboru pro sociální politiku ZHMP  
 
 
Zapsal: Mgr. Radek Schindler, tajemník Výboru pro sociální politiku ZHMP   

Mgr. Eva Horáková 
předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

 
 
 
 
  
  
 


