Zápis z 10. jednání Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 dne 8. 1. 2020
Jednání bylo zahájeno v 17:05 hodin, jednání řídil předseda výboru p. Mikuláš Pobuda, který
přivítal všechny přítomné členy i hosty.
Přítomni: Mikuláš Pobuda, Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, Mgr. Tereza Hauffenová, MBA,
Mgr. Pavel Mareš, Mgr. Ondřej Počarovský, PaedDr. Martin Sekal, Mgr. Veronika Žolčáková
Nepřítomni: Hosté: dle prezenční listiny
1. Schválení programu 10. zasedání VSZ
1.
2.
3.
4.

Schválení programu 10. zasedání VSZ
Určení ověřovatele
Schválení zápisu z 9. zasedání VSZ
Materiál „Návrh na úpravu výše nájemného bytů zvláštního určení svěřených Centru sociální
a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., od 1. 4. 2020 a Informace o úpravě Pravidel pro
přidělování bytů zvláštního určení v Domě spokojeného žití, Sámova 5 a 7, Centra sociální a
ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.“
5. Informace CSOP o aktuální situaci
6. Diskuse
Hlasováno o programu v navržené podobě.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

2. Určení ověřovatele
Za ověřovatele zápisu byl navržen M. Sekal.
Hlasováno o ověřovateli:
Výsledek hlasování:
Pro
7

1

3. Schválení zápisu z 9. zasedání VSZ
Zápis z 9. zasedání VSZ byl schválen předsedou VSZ a ověřen ověřovatelem zápisu. Tímto byl
zápis schválen. Ověřený zápis byl rozeslán členům VSZ, nikdo nevznesl připomínku. Ani při
tomto jednání VSZ nebyla vznesena k zápisu připomínka.
4. Materiál „Návrh na úpravu výše nájemného bytů zvláštního určení svěřených Centru
sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., od 1. 4. 2020 a Informace o úpravě
Pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení v Domě spokojeného žití, Sámova 5 a
7, Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.“
Materiál byl členům VSZ rozeslán 3. 1. 2020. Materiál uvedl Ing. Richard Černý, ředitel CSOP.
Diskuse: Žolčáková, Freitas.
Hlasováno o usnesení VSZ/10/01
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na úpravu výše nájemného bytů zvláštního určení svěřených
Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., od 1. 4. 2020 a Informace o úpravě
Pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení v Domě spokojeného žití, Sámova 5 a 7, Centra
sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (P10-125857/2019)“ a souhlasí s jeho
předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

Zdržel se hlasování
2

5. Informace CSOP o aktuální situaci
Na začátku jednání předseda VSZ navrhl hlasovat o tom, že v tomto bodu budou moci hosté
vystupovat bez samostatného hlasování o vystoupení, a to po vyvolání předsedou výboru.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

Základní informaci o nastalé situaci v CSOP přednesl Ing. Černý, ředitel organizace. Informaci
doplnil radní pro sociální oblast, M. Kočí. V rámci předkladu uvedl ředitel CSOP tyto informace:
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Opomenutím nepodalo CSOP ve vyhlášených termínech žádost o dotaci a grant v rámci
vyhlášených dotačních programů hl. m. Prahy pro rok 2020, určených pro poskytovatele
sociálních služeb a tím v tuto chvíli není zařazeno do posuzování a rozhodování o poskytnutí
dotace, resp. grantu. Opomenutí vzniklo na straně odpovědných pracovníků CSOP
z ekonomického úseku, kteří mu žádosti o dotaci a grant nepředali k podpisu a ani on si
nevšiml toho, že žádost nebyla podána.
Na sociální služby, které má CSOP registrovány (registr poskytovatelů sociálních služeb) a které
jsou zároveň zařazeny v krajské síti sociálních služeb, mohlo pro rok 2020 CSOP žádat o dvě
dotace:
1. Dotace hlavního města Prahy v souladu s metodikou MPSV pro poskytování dotací ze
státního rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze pro rok 2020 v rámci Programu
podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří
poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro
rok 2020 – lhůta pro podání žádosti byla v termínu 24. 10. – 11. 11. 2019.
2. Grant hlavního města Prahy v rámci Programu podpory registrovaných sociálních
služeb, poskytovaných občanům hlavního města Prahy pro rok 2020 – lhůta pro podání
žádosti byla v termínu 11. 11. – 19. 11. 2019.
CSOP však nepodalo žádost ani o jednu z výše uvedených dotací, ačkoliv ve schváleném
rozpočtu na rok 2020 počítá CSOP s dotací ve výši min. 48 053 tis. Kč.
Ředitel také informoval o tom, že okamžitě po zjištění tohoto pochybení vyvolal jednání na
MHMP (ředitel CSOP, vedoucí odboru sociálního MČ Praha 10 × vedoucí odboru sociálních věcí
MHMP, pracovníci odboru sociálních věcí MHMP).
Zároveň s hledáním řešení nastalé situace pracuje ředitel na opatřeních, která by měla
obdobnou chybu do budoucna vyloučit:
a) budou stanoveny kritické úkoly ekonomického oddělení CSOP, vč. termínů, které
budou uloženy buď v písemné, popř. elektronické podobě na ředitelství organizace, na
ekonomickém oddělení a u sekretářky ředitele (všichni zmínění budou křížově
kontrolovat dodržování termínů);
b) vedení CSOP aktuálně prověřuje zavedení CRM systému, který by zabezpečil
dodržování klíčových úkolů především s ohledem na časové plnění;
c) ekonomické oddělení se bude plně soustředit na své úkoly, nikoli i na úkoly celé
organizace;
d) bude vypsáno výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí Terénních a Pobytových
služeb, která bude mít na starost udržování vysokého standardu poskytovaných služeb
v CSOP a dále povinnost hlídat klíčové oblasti financování jako jsou právě dotace a
granty, kontrolu efektivnosti vykazování na pojišťovny, atd.
Diskuse: Mareš, Počarovský, Kočí, Freitas, Sedmihradská, Cabrnochová, Černý, Petřík,
Hauffenová, Sekal, Žolčáková, Vlček, Pobuda.
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V rámci projednávání bodu členka VSZ Z. Freitas navrhla dvě usnesení:
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí zprávu ředitele CSOP R. Černého a radního M. Kočího o situaci
ohledně dotačního a grantového řízení týkajícího se CSOP
Výbor sociální a zdravotní
vyzývá radního M. Kočího, aby informaci o situaci v CSOP, včetně možných návrhů
řešení, zařadil na pořad jednání ZMČ Praha 10 dne 27. ledna 2020
V rámci projednávání bodu zastupitel O. Počarovský navrhl toto usnesení:
Výbor sociální a zdravotní
pověřuje jednáním ve věci dotačního a grantového řízení na registrované sociální služby
pro rok 2020 p. Mareše, p. Pobudu, pí. Sedmihradskou, p. Počarovského, s MHMP a
hlavním městem Prahou
P. Mareš uvedl, že by bylo vhodnější stávající vyjednávací tým vedený starostkou MČ doplnit
i o zástupce TOP09 a ANO. Bylo by to v zájmu klientů sociálních služeb vyváženější a zároveň
praktičtější.
Pan Mareš sděluje, že naši důvěru má vyjednávací tým starostky, předseda výboru pan Pobuda
a taktéž zastupitel pan Počarovský.
Pan Počarovský žádá, aby bylo uvedeno, že svůj návrh usnesení stahuje a zároveň ale nechť
návrh usnesení zůstane součástí zápisu, aby bylo zřejmé, s jakou nabídkou přišel.
Hlasováno o usnesení VSZ/10/02
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí zprávu ředitele CSOP R. Černého a radního M. Kočího o situaci
ohledně dotačního a grantového řízení týkajícího se CSOP

Výsledek hlasování:
Pro
7
Hlasováno o usnesení VSZ/10/03

Proti
0

4

Zdržel se hlasování
0

Výbor sociální a zdravotní
vyzývá radního M. Kočího, aby informaci o situaci v CSOP, včetně možných návrhů
řešení, zařadil na pořad jednání ZMČ Praha 10 dne 27. ledna 2020
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

6. Diskuse
M. Sekal navrhl usnesení:
Výbor podporuje všechny aktivity vedoucí k vyřešení problému s dotacemi a granty a vyzývá
všechny členy, aby maximálně přispěli k jeho vyřešení a vzájemně se o svých krocích
neprodleně informovali
Hlasováno o usnesení VSZ/10/04
Výbor sociální a zdravotní
podporuje všechny aktivity vedoucí k vyřešení problému s dotacemi a granty a vyzývá
všechny členy, aby maximálně přispěli k jeho vyřešení a vzájemně se o svých krocích
neprodleně informovali
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdržel se hlasování
1

Předseda Výboru poděkoval všem členům VSZ za účast na jednání Výboru. Jednání předseda
VSZ ukončil v 19:48 hod.
V Praze 21. 1. 2020

Schválil:
Ověřil:

Mikuláš Pobuda, předseda VSZ
PaedDr. Martin Sekal
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