
Zápis ze zasedání Komise sociálně zdravotní konané  

dne 30. června 2021 
 

 

Přítomni:  viz prezenční listina    
 
Nepřítomni: viz prezenční listina  
 
Program:  
 

1. Úvod 
2. Zpětná vazba organizací o nepřidělení grantu pro rok 2021  
3. Vyúčtování organizace FOKUS za rok 2020 
4. Různé  

 
 
Bod 1  Úvod  
 

Předsedkyně Komise sociálně zdravotní, PaedDr. Taťjana Horká, přivítala přítomné na 
zasedání komise a představila program dnešního jednání. Přítomným členům komise dále 
předala materiály pro dnešní komisi.  
 
 
Bod 2  Zpětná vazba organizací o nepřidělení grantu pro rok 2021 
 

Předsedkyní komise byl členům předestřen dopis od Centra pro rodinu PSS a klinické 
adiktologie, z. ú., a dále e-mailové sdělení od osobní asistence Hewer. 
Mezi členy komise probíhala diskuze k došlým sdělením. Z podané žádosti Centra pro rodinu 
PSS bylo zjištěno, že v žádosti byl uveden celkový počet 24 klientů z Prahy 9. Podrobným 
zkoumáním bylo zjištěno, že pouze 4 klienti bydlí fakticky na území zdejší městské části – na 
ubytovně. Ostatní vykázaní klienti byli klienty pobytového zařízení a 2 byli z jiné městské části.  
 
 Aktuálně není možné žádost Centra pro rodinu PSS a organizace Hewer znovu 
posoudit, neboť finanční prostředky již byly rozděleny a vyplaceny a zdejší městská část nemá 
jiné finanční prostředky, ze kterých by bylo možno projekty těchto organizací podpořit. 
S ohledem na dlouhodobou spolupráci s organizací Hewer bude v dalším grantovém řízení 
žádost této organizace zvýhodněna.  
 
 
Bod 3 Vyúčtování organizace FOKUS za rok 2020      
 

Členům komise bylo předloženo z Odboru ekonomického vyúčtování grantu pro rok 
2020 u organizace FOKUS. Organizace si včas podala žádost o finanční změnu v dotaci, kdy byla 
požadována změna o přesunutí částky 12.890,- Kč z položky DPP nutriční terapeutky do 
položky vybavení – kávovar a dále přesunutí částky 6.200,- Kč z položky DPP nutriční 
terapeutky do položky supervize a částky 2.710,- Kč do položky nájem. O této žádosti komise 
v lednu tohoto roku hlasovala. Závěrečné vyúčtování této organizace bylo podáno na konci 
ledna roku 2021.  
 
 



 
 
Bod 4  Různé    
 

Předsedkyně komise informovala členy komise o výstavbě za Poliklinikou Prosek, ve 
které by měla sídlit Pražská záchranná služba a byty s pečovatelskou službou, a to pro 
obyvatele zdejší městské části. Dále informovala o výstavbě základní školy v ulici U Elektry  
a rekonstrukce restaurace U Brabců. Závěrem informovala o dobře fungujících sociálních 
službách na Praze 9, kdy všechna pracovní místa Sociálních služeb Praha 9, z. ú., jsou plně 
obsazena, organizaci se daří dobře a hospodaří s přebytkem. Sociální služby vaří obědy pro 
občany, kteří je potřebují, a to za velmi výhodných podmínek. Závěrem informovala o dětských 
skupinách na Proseku.  

 
Mezi přítomnými členy komise poté probíhala diskuze ohledně osob bez přístřeší, 

žijících na území zdejší městské části a o projektu buněk, ve kterých někteří bydlí.  
 
 
 
 
 
Zapsal:         Schválila a podepsala:  
 
Bc. Petr Slavíček, DiS.    PaedDr. Taťjana Horká, předsedkyně komise  


