Zápis z 5. jednání Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 dne 29. 5. 2019
Jednání bylo zahájeno v 17:03 hodin, jednání řídil předseda výboru PaedDr. Martin Sekal, který
přivítal všechny přítomné členy i hosty.
Přítomni: PaedDr. Martin Sekal, Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, Mgr. Tereza Hauffenová, MBA,
Mgr. Pavel Mareš, Mikuláš Pobuda, Mgr. Ondřej Počarovský, Mgr. Veronika Žolčáková
Nepřítomni: Hosté: dle prezenční listiny
1. Schválení programu 5. zasedání VSZ
1.
2.
3.
4.

Schválení programu 5. zasedání VSZ
Určení ověřovatele
Schválení zápisu ze 4. zasedání VSZ
Materiál „Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti
sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020
za období 2017-2018“
5. Materiál „Návrh na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
DVS/04/03/007674/2019“
6. Materiál „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Městské části Praha 10 v
rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 1. čtvrtletí
2019
7. Materiál „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci
vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – nad 50 tis. Kč v jednotlivém
případě – žádosti za 1. čtvrtletí 2019“
8. Materiál „Návrh na schválení výpovědi Smlouvy o zajištění provozu lékařské pohotovostní
služby“
9. Materiál „Návrh na schválení výpovědi Smlouvy o zajištění provozu lékařské zubní
pohotovosti pro děti a dorost na území m. č. Praha 10“
10. Diskuse
Hlasováno o programu v navržené podobě.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

1

2. Určení ověřovatele
Za ověřovatele zápisu byl navržen Mgr. Ondřej Počarovský.
Hlasováno o ověřovateli:
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

3. Informace o schválení zápisu ze 4. zasedání VSZ
Zápis ze 4. 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.
Hlasováno o konečném znění zápisu:
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdržel se hlasování
1

4. Materiál „Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti
sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020
za období 2017-2018“
Materiál byl členům VSZ rozeslán 21. 5. 2019. Materiál uvedla Bc. Linda Zákorová, vedoucí
oddělení sociální práce
Po diskusi hlasováno o usnesení VSZ/05/01
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti
sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020 za období
2017-2018 (P10-058111/2019)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ a ZMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdržel se hlasování
1

2

5. Materiál „Návrh na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
DVS/04/03/007674/2019“
Materiál byl členům VSZ rozeslán 21. 5. 2019. Materiál uvedl Mgr. Jan Jeglík, vedoucí oddělení
zřízených organizací a zdravotnictví.
Po diskusi hlasováno o usnesení VSZ/05/02
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
DVS/04/03/007674/2019 (P10-058131/2019)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

6. Materiál „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Městské části
Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče –
žádosti za 1. čtvrtletí 2019“
Materiál byl členům VSZ rozeslán 21. 5. 2019. Materiál uvedl Mgr. Jan Jeglík, vedoucí oddělení
zřízených organizací a zdravotnictví.
Po diskusi hlasováno o usnesení VSZ/05/03
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Městské části
Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 1.
čtvrtletí 2019 (P10-057288/2019)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

3

7. Materiál „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v
rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – nad 50 tis. Kč v
jednotlivém případě – žádosti za 1. čtvrtletí 2019“
Materiál byl členům VSZ rozeslán 21. 5. 2019. Materiál uvedl Mgr. Jan Jeglík, vedoucí oddělení
zřízených organizací a zdravotnictví.
Pro jednání RMČ a ZMČ výbor požaduje, aby byl ověřen a v materiálu případně zpřesněn název
organizace.
Po diskusi hlasováno o usnesení VSZ/05/04
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10
v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – nad 50 tis. Kč v
jednotlivém případě – žádosti za 1. čtvrtletí 2019 (P10-057749/2019)“ a souhlasí s jeho
předložením RMČ a ZMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

8. Materiál „Návrh na schválení výpovědi Smlouvy o zajištění provozu lékařské
pohotovostní služby“
Materiál byl členům VSZ rozeslán 21. 5. 2019. Materiál uvedl radní, Mgr. Michal Kočí. Na
jednání byl předložen materiál, který byl doplněn o přílohu – dopis hl. m. Prahy k zajištění
provozu LPS na území hlavního města (promítnuto též v důvodové zprávě).
Po diskusi hlasováno o usnesení VSZ/05/05
Výbor zdravotní a sociální
doporučuje přítomnému gesčnímu radnímu, aby po výpovědi smlouvy MČ jednala o možnosti
znovuzřízení LPS, a to za finanční účasti dalších městských částí a hlavního města Prahy a za
podstatně nižší náklady pro MČ.

Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

4

Po diskusi hlasováno o usnesení VSZ/05/06
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na schválení výpovědi Smlouvy o zajištění provozu lékařské
pohotovostní služby (P10-044576/2019)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
2

Zdržel se hlasování
0

Mgr. Hauffenová a Mgr. Počarovský požádali, aby bylo v zápise uvedeno, že hlasovali proti
tomuto usnesení.
9.
Materiál „Návrh na schválení výpovědi Smlouvy o zajištění provozu lékařské zubní
pohotovosti pro děti a dorost na území m. č. Praha 10“
Materiál byl členům VSZ rozeslán 21. 5. 2019. Materiál uvedl radní, Mgr. Michal Kočí.
Po diskusi hlasováno o usnesení VSZ/05/07
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na schválení výpovědi Smlouvy o zajištění provozu lékařské zubní
pohotovosti pro děti a dorost na území m. č. Praha 10 (P10-050209/2019)“ a souhlasí s jeho
předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
1

Zdržel se hlasování
0

Mgr. Hauffenová požádala, aby bylo uvedeno, že hlasovala proti tomuto usnesení.
9. Diskuse
Členům VSZ byla předána pozvánka na společné jednání pracovních skupin (KPSS).
Ukončeno 18:41 hod.
V Praze 3. 6. 2019
Schválil:
Ověřil:

PaedDr. Martin Sekal
Mgr. Ondřej Počarovský
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