Zápis z 8. jednání Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 dne 27. 11. 2019
Jednání bylo zahájeno v 17:06 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. Veronika Žolčáková
Nepřítomni: Mgr. Ondřej Počarovský, PaedDr. Martin Sekal – omluven
Hosté: dle prezenční listiny
1. Schválení programu 8. zasedání VSZ
1.
2.
3.
4.

Schválení programu 8. zasedání VSZ
Určení ověřovatele
Schválení zápisu ze 7. zasedání VSZ
Materiál „Návrh na schválení záměru využití části budovy U Vršovického nádraží 30, Praha
10, pro realizaci projektu s názvem „Pacientský HUB“
5. Materiál „Návrh na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí
z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin“
6. Materiál „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Městské části Praha 10 v
rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 3. 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 3. čtvrtletí 2019“
8. Materiál „Návrh na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
individuální dotace č. 2018/OSO/1093“
9. Materiál „Informace o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým je poskytováno
stipendium“
10. Materiál „Informace o úpravě Sazebníku úkonů pečovatelské služby CSOP v Praze 10 platné
od 1. 1. 2020“
11. Diskuse
Hlasováno o programu v navržené podobě.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

1

Zdržel se hlasování
0

2. Určení ověřovatele
Za ověřovatele zápisu byl navržen Mgr. Pavel Mareš.
Hlasováno o ověřovateli:
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

3. Informace o schválení zápisu ze 7. zasedání VSZ
Zápis ze 7. 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 schválení záměru využití části budovy U Vršovického nádraží 30,
Praha 10, pro realizaci projektu s názvem „Pacientský HUB“
Materiál byl členům VSZ rozeslán 19. 11. 2019, opravená verze pak 22. 11. 2019. Materiál
uvedl Mgr. Michal Kočí, uvolněný člen RMČ. V rámci předkladu též promluvili hosté
z Ministerstva zdravotnictví ČR
Diskuse: T. Hauffenová, Z. Freitas, M. Pobuda
Hlasováno o usnesení VSZ/08/01
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na schválení záměru využití části budovy U Vršovického
nádraží 30, Praha 10, pro realizaci projektu s názvem „Pacientský HUB“ (P10-127581/2019)“
a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

5. Materiál „Návrh na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10
na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin“
Materiál byl členům VSZ rozeslán 26. 11. 2019. Materiál uvedla Bc. Linda Zákorová vedoucí
oddělení sociální práce.
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Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/08/02
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10 na
podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin (P10-125903/2019)“
a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
5

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 3. čtvrtletí 2019“
Materiál byl členům VSZ rozeslán 19. 11. 2019. Materiál uvedl Mgr. Jan Jeglík, vedoucí
oddělení zřízených organizací a zdravotnictví.
Diskuse: I. Cabrnochová
Hlasováno o usnesení VSZ/08/03
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 3.
čtvrtletí 2019“ (P10-124735/2019)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

7. Materiál „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 3. čtvrtletí 2019“
Materiál byl členům VSZ rozeslán 19. 11. 2019. Materiál uvedl Mgr. Jan Jeglík, vedoucí
oddělení zřízených organizací a zdravotnictví.
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Diskuse: sloučena s předchozím bodem
Hlasováno o usnesení VSZ/08/04
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 3. čtvrtletí 2019 (P10-124740)“ a souhlasí s jeho
předložením RMČ a ZMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

8. Materiál „Návrh na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
individuální dotace č. 2018/OSO/1093“
Materiál byl členům VSZ rozeslán 19. 11. 2019. Materiál uvedl Mgr. Jan Jeglík, vedoucí
oddělení zřízených organizací a zdravotnictví.
Diskuse: M. Kočí
Hlasováno o usnesení VSZ/08/05
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
individuální dotace č. 2018/OSO/1093 (P10-121576/2019)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ
a ZMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

Neveřejná část jednání:
9. Materiál „Informace o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým je
poskytováno stipendium““
Materiál byl členům VSZ rozeslán 19. 11. 2019. Materiál uvedla Mgr. Lýdia Zatloukalová, CSOP.
Diskuse: M. Kočí, Z. Freitas, T. Hauffenová
4

Hlasováno o usnesení VSZ/08/06
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí materiál „Informace o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým je
poskytováno stipendium (P10-108845/2019)“.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

Konec neveřejné části jednání.
10. Materiál „Informace o úpravě Sazebníku úkonů pečovatelské služby CSOP
v Praze 10 platné od 1. 1. 2020“
Materiál byl členům VSZ rozeslán 22. 11. 2019. Materiál uvedla Ing. Eva Rovná (v zastoupení
ředitele Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.).
Diskuse: M. Kočí, Z. Freitas, P. Mareš, M. Pobuda, V. Žolčáková
Hlasováno o usnesení VSZ/08/07
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí materiál „Informace o úpravě Sazebníku úkonů pečovatelské služby CSOP v
Praze 10 platné od 1. 1. 2020 (P10-120424/2019)“.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

11. Diskuse
V podkladových materiálech byla předložena informace o právním poradenství, které bylo
poskytnuto klientům odboru sociálního v době od 8. 2. 2018 do 30. 9. 2019.
V podkladových materiálech byl předložen dopis (žádost) pana
Dopis je adresován
Ing. Filipu Kouckému, vedoucímu OMP, na vědomí jej dostal PaedDr. Martin Sekal. VSZ
konstatoval, že dopis není primárně určen Výboru sociálnímu a zdravotnímu. Tajemník VSZ
informuje o doručeném dopisu vedoucího odboru bytů a nebytových prostor se žádostí
o koordinaci vyřízení.

5

Z důvodu nepřítomnosti ředitele CSOP (služební cesta) bude až na jednání příštího výboru
předložena souhrnná informace o úsporách CSOP.
Předseda VSZ otevřel problematiku LPS, a to v souladu s usnesením ZMČ ze dne 25. 11. 2019.
Po diskusi s některými členy výboru navrhl, že on, radní M. Kočí a vedoucí odboru P. Petřík
osloví FNKV, aby bylo jasné, jaká data o LPS a v jaké struktuře nám jsou schopni poskytovat,
tak, aby nedošlo k porušení mlčenlivosti, nezatížilo to FNKV, a zároveň aby MČ Praha 10 mohla
na vývoj ve FNKV pružně reagovat.
Předseda Výboru poděkoval všem členům VSZ za účast na jednání Výboru. Jednání předseda
VSZ ukončil v 18:16 hod.
V Praze 27. 11. 2019
Schválil:
Ověřil:

Mikuláš Pobuda, předseda VSZ
Mgr. Pavel Mareš

6

