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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

    
Výbor pro sociální politiku ZHMP   

ZÁPIS ze 13. jednání 
Výboru pro sociální politiku ZHMP konaného dne 9. 4. 2020 v 15:00 hod. 

on-line v prostředí Cisco Webex 
     

 
Přítomni: Mgr. Eva Horáková, Martin Arden, prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., Ing. Jakob Hurrle, Mgr. Nikol  

Marhounová, JUDr. Petr Novotný, Ing. Monika Weinerová, Mgr. Radek Schindler  
Omluveni: PharmDr. Petr Fifka, Ing. Patrik Nacher, Zdena Štěpánková  
Nepřítomni: Ing. Alexandra Udženija  
Hosté: PhDr. Tomáš Klinecký, ředitel SOV MHMP   
Jednání řídil: Mgr. Eva Horáková,       
 

Text zahájení: 

Jednání Výboru probíhalo v on-line prostředí Cisco Webex. V úvodu byly řešeny technické detaily související s přihlášením 
jednotlivých členů.  

 

Čas zahájení jednání: 15:05 hod. 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Usnesení o jednání Výboru s vyloučením veřejnosti 

2. Volba ověřovatele zápisu 

3. Schválení programu jednání 

4. Souhrnná informace o tiscích schválených ZHMP 

5. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35888) 

6. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35805) 

7. Informaci o tiscích předkládaných ZHMP (R-36066) 

8. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Usnesení o jednání Výboru s vyloučením veřejnosti 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0073 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s o u h l a s í  
s tím, že aktuální jednání Výboru realizované v on-line prostředí Cisco Webex proběhne s vyloučením veřejnosti 

přijato jednomyslně, pro:7 proti:0 zdržel:0 
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2. Volba ověřovatele zápisu 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0074 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
ověřovatele zápisu ze 13. jednání Výboru pro sociální politiku, kterým je Ing. Jakob Hurrle 

přijato jednomyslně, pro:7 proti:0 zdržel:0 

 

3. Schválení programu jednání 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0075 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   s c h v a l u j e  
program jednání Výboru pro sociální politiku v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:7 proti:0 zdržel:0 

 

4. Souhrnná informace o tiscích schválených ZHMP 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0076 

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 březnu 2020 

přijato jednomyslně, pro:7 proti:0 zdržel:0 

 

5. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35888) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 

Usnesení č. U-VS-0077 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
Informaci o tisku R-35888 k návrhu na poskytnutí dotací hlavního města Prahy - Program adiktologických služeb 

pro rok 2020 a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:7 proti:0 zdržel:0 

 

6. Informace o tiscích předkládaných ZHMP (R-35805) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
Paní předsedkyně představila tisk R-35805 týkající se financování projektů v rámci Programů primární prevence ve 
školách a školských zařízeních pro rok 2020. Smyslem grantového programu je podpořit preventivní aktivity 
realizované na školách s cílem předcházet výskytu a minimalizovat jevy spojené s rizikovým chováním žáků a jeho 
důsledky. V některých případech je cílem oddálení výskytu rizikového chování do co nejpozdějšího věku žáků. 
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Grantový program se také zaměřuje na vzdělávání pedagogických pracovníků a školních metodiků prevence. 
Grantový program vychází z Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na 
období 2014 až 2020, která byla schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 3725 ze dne 27. 3. 2014. V 
grantovém řízení bylo přijato celkem 256 projektů od 203 žadatelů s celkovými náklady ve výši 46 603 247 Kč a s 
celkovým požadavkem od hl. m. Prahy ve výši 23 091 031 Kč. Vzhledem k omezenému rozpočtu na grantový program 
(15 000 000 Kč) byl celkový finanční návrh k rozdělení dále krácen na procentuální podporu u programu II. a III. ve 
výši cca 72,6 % navržené částky a u programu IV.ve výši 63 % navržené částky. Projekty v I. programu přispívajících 
na specializační studium školních metodiků prevence byly podpořeny do 100 % požadované částky, max. však do 
výše 12 000 Kč. Pan ředitel Klinecký doplnil, že primární prevence by měla být podporována více a v příštím roce 
bude snaha o navýšení alokované částky v rozpočtu. 

Usnesení č. U-VS-0078 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-35805 k návrhu na financování projektů v rámci Programů primární prevence ve školách a 

školských zařízeních pro rok 2020 a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:7 proti:0 zdržel:0 

 

7. Informaci o tiscích předkládaných ZHMP (R-36066) 

Předkladatel: předsedkyně Výboru pro sociální politiku ZHMP 
návrh na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace HMP Domov Svojšice, konkrétně se jedná o rozšíření okruhu 
činností poskytovaných sociálních služeb a to o sociální rehabilitaci, podporu samostatného bydlení a o 
pečovatelskou službu. Domov Svojšice předpokládá, že tyto služby bude zavádět postupně a v určitém startovacím 
rozsahu, který bude záviset i na jeho současných kapacitních možnostech. Dále 
předpokládá, že v rámci startovacího období bude personálně tyto služby zajišťovat v rámci své současné personální 
kapacity a finančně zajišťovat v rámci současného neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2020. Část klientů 
Domova Svojšice bude v průběhu r. 2020 přecházet do Prahy a klíčové je, aby pro tyto klienty byla zachována 
kontinuita poskytování sociálních služeb. 

Usnesení č. U-VS-0079 

Výbor pro sociální politiku ZHMP 

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  
informaci o tisku R-36066 k návrhu na změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace hlavního města Prahy  

Domov Svojšice a doporučuje ZHMP materiál projednat a schválit v předloženém znění 

přijato jednomyslně, pro:7 proti:0 zdržel:0 

 

8. Různé 

V rámci různého pan ředitel Klinecký informoval o probíhající distribuci ochranných osobních pomůcek 
poskytovatelům sociálních služeb. Od 1. 4. přešla distribuce OOP pro pobytová zařízení sociálních služeb (domovy) 
pod odbor ZDR a odbor SOV distribuuje všem ostatním poskytovatelům. V tuto chvíli jsou v základním objemu 
zásobeni všichni poskytovatelé sociálních služeb, pokud se vyskytne někde kritický nedostatek nebo zvýšená 
poptávka, tak na ni lze reagovat obratem. Byla vytvořená krizová rezerva pomůcek pro případ výskytu COVID 19 v 
některém zařízení. Pomůcky jsou rozdělovány mj. i organizacím, které sice nejsou registrovanými poskytovateli 
sociálních služeb, ale v systému jsou zapojeny a nějakým způsobem na řešení participují. Paní předsedkyně 
informovala, že založila fb skupinu Praha pomáhá potřebným, která se snaží získávat a distribuovat ochranné 
pomůcky. Pan ředitel Klinecký doplnil, že jsou připraveny tzv. kritické balíčky ochranných pomůcek, které budou v 
případě výskytu nákazy okamžitě distribuovány do příslušných zařízení. 
Pro bezdomovce funguje nově několik hostelů a dvě stanová městečka – jedno z nich v Troji je koncipováno jako 
karanténní.  
V další diskusi byla otevřena otázka financování sociálních služeb. Část služeb musela být uzavřena, některým se 
snížil počet klientů a zároveň se mnohým významně zvýšily náklady. Ze strany HMP bude snaha zohlednit zmíněné 
finanční dopady a přispět k jejich řešení. První splátka státní dotace je právě v těchto dnech odesílána organizacím.  
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Některá zařízení přešla do režimu dobrovolné karantény (např. DS Nová Slunečnice, Domov Svojšice). Byl schválen 
finanční dar pro Domov seniorů Michle na částečnou kompenzaci nákladů vzniklých v souvislosti se zjištěným 
výskytem koronaviru. Aktuální situace v DS Chodov je taková, že v zařízení byla v souvislosti s výskytem COVID 19 
realizována velmi přísná hygienická opatření a situaci se personálu domova ve spolupráci s hygieniky zatím daří 
zvládat.  
 

 

 
 

 

Na závěr paní předsedkyně poděkovala všem účastníkům a ukončila jednání v 16:02 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ověřil: Ing. Jakob Hurrle, 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 

 
 
 
 
  
  
 


