
Zápis ze zasedání Komise sociálně zdravotní konané  

dne 29. ledna 2020 
 

 

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

1. Úvod 
2. Stručné informace z odboru sociálního  
3. Projednávání návrhu rozpočtu pro rok 2020  
4. Různé  

 
 
Bod 1 Úvod  
 
Předsedkyně Komise sociálně zdravotní, PaedDr. Taťjana Horká přivítala přítomné a 
představila program dnešního jednání.  
 
 
Bod 2 Stručné informace z odboru sociálního   
 
Mgr. Jana Dobišová Zemanová, vedoucí Odboru sociálního, informovala přítomné o výsledcích 
a úspěších pořádaných akcí – Mikulášská nadílka pro děti z pěstounských rodin, sbírka her, 
která proběhla v listopadu 2019. Dále se na OS řeší bezpečnost, respektive bezpečnost 
pracovníků, neboť dochází i k jejich fyzickému napadení. Aktuálně je na OS každý úřední den 
člen ochranky, který na bezpečnost dohlíží. Dále bude Den otevřených dveří klubu Harfica na 
Proseku.  
V budoucnu bude pravděpodobně nutné z důvodu zvyšujícího se počtu dětí, kteří do klubu 
dochází, navýšit počet pracovníků klubu. S ohledem na stárnutí populace a koeficientu 
adekvátního počtu pracovníků na obyvatele, vedoucí odboru informovala o potřebě navýšení 
pracovních úvazků na sociální práci.  
 
 
Bod 3 Projednávání návrhu rozpočtu pro rok 2020   
 
Vedoucí Odboru sociálního, Mgr. Jana Dobišová Zemanová, zhodnotila rozpočet za rok 2019 a 
představila rozpočet na rok 2020 s tím, že zůstává téměř stejný. Vysvětlila princip čerpání 
jednotlivých dotací a zodpověděla otázky členů komise.  
 
 
Bod 4 Různé   
 
Diskuse členů komise:  
 
- předsedkyně komise upozornila, že jednání komise je uzavřené. Tedy účast pana Vislouse 
byla výjimečně akceptována při návrhu rozpočtu na rok 2020,  



- předsedkyně stanovila termín dalšího jednání komise na den 11. března 2020 ve 14.00 hod. 
v č. dv. 333, 3. patro, budovy ÚMČ Praha 9, a to z důvodu projednání a vyhodnocení žádostí 
přijatých v grantovém řízení pro rok 2020,  
 
- proběhla diskuse ohledně osob bez přístřeší užívajících buňky ÚMČ Prahy 9,  
 
-předsedkyně komise dává na vědomí, že přiznané granty na rok 2020 bude nutné členy 
komise kontrolovat, zda byly využity deklarovaným způsobem.  
 
 
 
 
Zapsal:         Schválila a podepsala:  
 
Petr Slavíček, DiS.              PaedDr. Taťjana Horká, předsedkyně komise  


