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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 4. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 14. 3. 2019 v 15:00 hod. 

Výjezdní zasedání, Domov Sulická, Sulická 48, Praha 4 
     

 
Přítomni: Mgr. Eva Horáková, MgA. Kamila Matějková, Martin Arden, Ing. Jakob Hurrle, Nikol  Marhounová, JUDr. 

Petr Novotný, Mgr. Radek Schindler  
Omluveni: prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., PharmDr. Petr Fifka, Ing. Patrik Nacher, Zdena Štěpánková, Ing. 

Alexandra Udženija  
Nepřítomni:   
Hosté: Ing. Alice Mezková, zástupkyně ředitele MHMP pro Sekci služeb občanům, PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel 

ZSP MHMP, Mgr., Bc. Jana Klinecká, DiS., vedoucí oddělení sociální péče   
Jednání řídil: Mgr. Eva Horáková, předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP      
 

Text zahájení: 

Jednání výboru se vedle jeho členů a pozvaných hostů zúčastnila též ředitelka Domova Sulická paní Bc. Lenka Kohoutová a 
další pracovníci Domova Sulická. 

Čas zahájení jednání: 15:04 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Sraz členů a pozvaných hostů ve 14:30 před hlavním vchodem MHMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2 

2. Odjezd ve 14:40 hod. do Domova Sulická 

3. 15:00 hod. zahájení jednání a exkurze v objektu Domova Sulická 

4. Volba ověřovatele zápisu 

5. Schválení programu jednání 

6. Vzetí na vědomí zápisu z minulého jednání 

7. Informace o tiscích do ZHMP týkajících se grantů HMP v oblasti rodinné politiky a přidělení dotací v oblasti 
podpory registrovaných sociálních služeb 

8. Exkurze v Domově Sulická 

9. Závěr 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Sraz členů a pozvaných hostů ve 14:30 před hlavním vchodem MHMP, Nová radnice, Mariánské nám. 2 

 

2. Odjezd ve 14:40 hod. do Domova Sulická 
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3. 15:00 hod. zahájení jednání a exkurze v objektu Domova Sulická 

Paní předsedkyně Horáková zahájila jednání výboru a konstatovala, že výbor je usnášeníschopný. 

4. Volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0010 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
ověřovatelku zápisu ze 4. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP, kterou je paní Mgr. Nikol Marhounová 

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

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

5. Schválení programu jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0011 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
program jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP dne 14. 3. 2019 v předloženém znění 

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

6. Vzetí na vědomí zápisu z minulého jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0012 

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 ze dne 21. 2. 2019 v předloženém znění 

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

7. Informace o tiscích do ZHMP týkajících se grantů HMP v oblasti rodinné politiky a přidělení dotací v oblasti 
podpory registrovaných sociálních služeb 

Pan ředitel Klinecký informoval o tisku Z 7076 týkajícím se grantů HMP v oblasti rodinné politiky a o tisku Z 7028 
týkajícím se přidělení dotací v oblasti podpory registrovaných sociálních služeb v tom smyslu, že oba byly zařazeny na 
jednání ZHMP dne 21. 3. 2019. Jedná se o materiály, které projednal a doporučil ke schválení Výbor pro sociální 
politiku na minulém jednání. 

8. Exkurze v Domově Sulická 

Paní Bc. Lenka Kohoutová, ředitelka Domova Sulická, představila zařízení a službu domov pro osoby se zdravotním 
postižením, zmínila základní pilíře, na nichž poskytování služby stojí – respekt k individuálním potřebám klienta, 
plánování zaměřené na člověka, respektování svobodné vůle klienta i za cenu práce s jistou mírou rizika, využívání 
alternativní komunikace. Dle paní ředitelky by se Domov Sulická v budoucnu mohl stát vzdělávacím zařízením v 
oblasti paliativní péče a mohl by realizovat rekvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách. Bc. Barbora 
Kohoutová, vedoucí přímé obslužné péče, představila podrobněji princip individuálního plánování a využívání 
různých způsobů alternativní komunikace (komunikační lišta, obrázky, symboly...). Následovala zevrubná prohlídka 
celého objektu i s výkladem. Na závěr pak bylo v diskusi konstatováno, že v HMP chybí zařízení sociálních služeb 
určená speciálně pro lidi s agresí a též pro osoby s tělesným postižením. Situace na trhu práce je taková, že sociální 
služby v HMP čelí masivnímu nedostatku pracovníků a v  některých případech nejsou schopny naplnit ani kapacity, 
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které mají dány pověřením. K řešení zmíněného nedostatku pracovních sil by jistě napomohla možnost nabídky 
služebních bytů nebo ubytoven pro zaměstnance za zvýhodněné nájemné, aby to motivovalo mimopražské zájemce. 

9. Závěr 

Na závěr paní předsedkyně Horáková poděkovala paní ředitelce Kohoutové za možnost návštěvy, podrobný výklad a 
též všem pracovníkům Domova Sulická za jejich práci pro občany HMP. 
Čas ukončení jednání 17:15 hod. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřil: Nikol  Marhounová, 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 
 
 
 
 
  
  
 


