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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS z 14. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 14. 5. 2020 v 15:00 hod. 

Zasedací místnost Nová Rada, 1. patro, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 
     

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

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

Omluveni: Ing. Jakob Hurrle  
Nepřítomni:   
Hosté: Mgr. Milena Johnová, radní, 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 zúčastnili též 3 stálí hosté.  

Paní předsedkyně Horáková zahájila jednání v 15:02 hod. 

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Volba ověřovatele zápisu 

2. Schválení programu jednání 

3. Různé – dotazy na paní radní Johnovou 

4. Vzetí na vědomí zápisu z březnového jednání 

5. Vzetí na vědomí zápisu z dubnového jednání 

6. Souhrnná informace o tiscích v sociální oblasti schválených ZHMP 

7. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36392) 

8. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36112) 

9. Různé 

 
 
 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0080 
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Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
ověřovatele zápisu ze 14. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP, kterým je pan Martin Arden 

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

2. Schválení programu jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0083 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
program 14. jednání Výboru pro sociální politiku ZHMP s úpravou posloupnosti bodů, kdy bude, s ohledem na 

časové možnosti paní radní Johnové, předsunut bod Různé, aby mohla reagovat na dotazy členů Výboru 

přijato jednomyslně, pro:9 proti:0 zdržel:0 

3. Různé – dotazy na paní radní Johnovou 

Paní radní Johnová informovala, že v sociálních službách je stále ústředním tématem řešení epidemie COVID-19, 
především pak ve službách pobytových. Do diskuse se zapojila paní předsedkyně Horáková, pan Arden, paní 
Štěpánková, paní Udženija a pan Nacher. V reakci na dotazy členů Výboru paní radní uvedla, že obě stanová místa 
pro lidi bez přístřeší jsou zrušena a aktuálně funguje v HMP 6 hostelů, které jsou určeny pro osoby bez domova 
primárně ve vyšším věku anebo se zdravotními problémy (cca 20 % tvoří cizinci – Slováci, Ukrajinci, Poláci). Příjem 
nových uživatelů byl zastaven, takže se dá očekávat postupné snižování jejich počtu. V hostelích je posilována 
sociální práce, podalo se přes 300 žádostí o dávky MOP. Návrat k normálu bude záviset na úspěšnosti sociální práce, 
řešení otázky bydlení, vyřízení případných dávek či nalezení zaměstnání. Paní radní byla požádána, aby na jednání 
ZHMP připravila statistiky týkající se provozu hostelů, skladby obyvatel, probíhající sociální práce, nákladovosti 
provozu a též uvedení perspektivy pokračování/ukončení zavedených opatření, přidělování městských bytů, 
případné spoluúčasti uživatelů na nákladech apod. 
Pan Arden doplnil, že cca 1/3 lidí bez domova nelze pomoci vůbec, 1/3 je tak na pomezí a snaží se spíše systém 
využívat bez zásadní změny životního stylu a zbývající 1/3 jsou lidé, kterým lze pomoci k novému začátku a 
opětovnému začlenění do společnosti. 
V pobytových zařízeních příspěvkových organizací HMP nejsou hlášeny nové výskyty COVID-19, probíhá testování 
pracovníků PCR testy (podařilo se 2 případy zachytit, ale nákaza se nepotvrdila). Připravuje se tisk do RHMP týkající 
se zajištění výzkumného projektu IKEM a PřF UK na testování novou nízkonákladovou metodou s využitím mobilní 
laboratoře (vzorky ze slin a výsledky do 3 hodin). Do projektu jsou zapojeny i některé PO HMP. 

4. Vzetí na vědomí zápisu z březnového jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0081 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

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

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 3, mimo místnost: 1 

5. Vzetí na vědomí zápisu z dubnového jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0082 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

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

přijato, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 3, mimo místnost: 1 

6. Souhrnná informace o tiscích v sociální oblasti schválených ZHMP 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0084 

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 dubnu 2020 

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

7. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36392) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně představila materiál, kterým je orgánům HMP předkládána k odsouhlasení 3. aktualizace 
Střednědobého plánu rozvoje na území HMP pro období 2019 - 2021 (včetně jeho přílohy – Doplňkové sítě sociálních 
služeb). Nová podoba Doplňkové sítě podle organizací a kapacit na území hl. m. Prahy je přílohou Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2019-2021. Jedná se o 5 nově 
zařazovaných sociálních služeb, mezi nimiž je služba podporující osoby s PAS, dále 2 služby podporující rodiny s 
dětmi se zdravotním znevýhodněním a 2 služby podporující samostatné bydlení.  Aktualizaci projednala Komise Rady 
HMP pro plánování a financování sociálních služeb dne 22. 4. 2020. V diskusi zazněla otázka, proč zde není uvedeno 
navyšování lůžkových kapacit. Pan ředitel Klinecký upřesnil, že navyšování kapacit pobytových služeb zařazených v 
Krajské síti se děje standardním způsobem – žádostí od organizací a následným schválením či neschválením Komisí 
Rady HMP pro plánování a financování sociálních služeb. Navyšování kapacit terénních služeb implicitně ve 
Střednědobém plánu zahrnuto není, proto je to řešeno takto Doplňkovou sítí. 

Usnesení č. U-VS-0085 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-36392 k návrhu na 3. aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje na území HMP pro období 

2019 - 2021 (včetně jeho přílohy č. 6 - Doplňková síť sociálních služeb pro rok 2020) a doporučuje ZHMP 
materiál projednat a schválit v předloženém znění. 

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

8. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-36112) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně představila materiál, jímž je orgánům HMP předkládán návrh na změnu zřizovací listiny 
příspěvkové organizace HMP Domov Rudné u Nejdku. Zmíněná organizace žádá o změnu článku X. zřizovací listiny, 
„Doplňková činnost“. Konkrétně se jedná o odebrání doplňkové činnosti „hostinská činnost“. Důvodem pro ukončení 
této činnosti je minimální poptávka ze strany cizích strávníků. Dále Domov Rudné u Nejdku žádá o změnu přílohy č. 1 
zřizovací listiny, prostřednictvím které je organizaci svěřován k hospodaření nově vzniklý nemovitý majetek. 
Konkrétně se jedná o doplnění nově svěřovaných staveb do části c) „Ostatní stavby“ a to stavby -odpočinková plocha 
II a chodníky na pozemku parc. č. 19/3, stavby - dřevěný přístřešek na auta na pozemku parc. č. 9, stavby - dřevěný 
přístřešek (před hlavní budovou) na pozemku parc. č. 9 a stavby - dřevěný přístřešek nad odpočinkovou plochou na 
pozemku parc. č. 5, vše katastrální území Rudné, obec Vysoká Pec. V souvislosti s touto změnou je současně z přílohy 
č. 1 zřizovací listiny vyřazována z části C) „Ostatní stavby“ stavba – minigolf na pozemku parc. č. 19/3, katastrální 
území Rudné, obec Vysoká Pec. 

Usnesení č. U-VS-0086 

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-36112 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy 
Domov Rudné u Nejdku a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění. 

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

9. Různé 

V rámci různého paní předsedkyně oznámila termíny jednání Výboru po prázdninách: 3. 9., 8. 10., 5. 11., 10. 12., 
vždy ve čtvrtek před ZHMP od 15:00 hod. v Nové Radě. Dále paní předsedkyně zmínila, že má v úmyslu navštívit 
Bratislavu (zejm. program primární prevence v adiktologických službách) a v plánu jsou ještě další zahraniční cesty. 
Vyzvala přítomné, že se mohou k návštěvám přidat. V pátek 22. 5. končí působnost krizového štábu,organizace už 
nebudou zásobovány ochrannými prostředky centrálně, ale měly by být schopny si ochranné prostředky zajišťovat 
samy standardními cestami. Velkým tématem je zákaz návštěv v pobytových službách. Snažíme se vymyslet nějaká 
prostorově-technická řešení. Pan ředitel Klinecký informoval, že jednání grantové komise je svoláno na 20. 5., v 
současnosti probíhá hodnocení podaných grantů. MPSV vyhlásilo zvláštní dotační titul na odměny pro zaměstnance 
sociálních služeb v souvislosti s koronavirovou epidemií a připravuje se též dotace na dokrytí zvýšených provozních 
nákladů. HMP také uvažuje o případném dorovnání zvýšených nákladů, ale bude třeba ohlídat případné duplicity a 
přesně stanovit podmínky a kritéria. U příspěvkových organizací byly sdruženy výplaty neinvestičních příspěvků, aby 
tím vznikla možnost čerpat vyšší částky i např. na mimořádné odměny zaměstnanců. Pan Arden připomněl možnost 
nominovat konkrétní osoby na udělení medaile HMP 3. stupně za hrdinství a záchranu životů. 
 

 

 
 

 

Na závěr paní předsedkyně poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 16:02 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřil: Martin Arden, 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 

 
 
 
 
  
  
 


