Zápis z 11. jednání Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 dne 29. 1. 2020
Jednání bylo zahájeno v 17:07 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 11. zasedání VSZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu 11. zasedání VSZ
Určení ověřovatele
Informace o schválení zápisu z 10. zasedání VSZ
Materiál „Návrh na schválení záměru realizovat na území MČ Praha 10 na základě licence
projekt „Burza filantropie“
Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.,
k 30. 9. 2019
Materiál „Informace o úpravě výše poplatků za hospitalizaci v Léčebně dlouhodobě
nemocných Vršovice, p. o., s účinností od 1. 4. 2020
Informace o důvodech odvolání ředitele CSOP a nápravných opatřeních v této příspěvkové
organizaci
Diskuse

Hlasováno o programu v navržené podobě.
Výsledek hlasování:
Pro

7

Proti
0

2. Určení ověřovatele
Za ověřovatele zápisu byla navržena Mgr. Veronika Žolčáková.
Hlasováno o ověřovateli:

1

Zdržel se hlasování
0

Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

3. Informace o schválení zápisu z 10. zasedání VSZ
Zápis z 10. zasedání VSZ byl schválen předsedou VSZ a ověřen ověřovatelem zápisu. Následně
byl tento zápis na základě připomínky člena VSZ doplněn, v doplněné podobě schválen a
ověřen ověřovatelem zápisu. Tímto byl doplněný zápis schválen. Členům VSZ by zápis rozeslán
dne 22. 1. 2020. Na dnešním jednání nebyly vzneseny k zápisu připomínky.
4. Materiál „Návrh na schválení záměru realizovat na území MČ Praha 10 na základě
licence projekt „Burza filantropie“
Materiál byl členům VSZ rozeslán 22. 1. 2020. Materiál představila Bc. Linda Zákorová, vedoucí
oddělení sociální práce.
V průběhu jednání předseda VSZ navrhl odsouhlasit, aby při dnešním jednání mohli hosté
vystoupit bez hlasování, pouze po udělení slova předsedou VSZ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

Odchod 17:38 M. Sekal
Diskuse: Hauffenová, Sekal, Mareš, Počarovský, Kočí, Freitas, Pobuda, Cabrnochová,
Žolčáková, Zákorová, Petřík
Hlasováno o usnesení VSZ/11/01
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na schválení záměru realizovat na území MČ Praha 10 na základě
licence projekt „Burza filantropie“ (P10-004362/2020)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

5. Materiál „Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných
Vršovice, p. o., k 30. 9. 2019“
2

Materiál byl členům VSZ rozeslán 28. 1. 2020. Materiál představil MUDr. Václav Ptáček, ředitel
LDN.
Diskuse: Freitas, Mareš, Pobuda
Hlasováno o usnesení VSZ/11/02
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí materiál „Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných
Vršovice, p. o., k 30. 9. 2019“ (P10-000715/2020)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

6. Materiál „Informace o úpravě výše poplatků za hospitalizaci v Léčebně dlouhodobě
nemocných Vršovice, p. o., s účinností od 1. 4. 2020
Materiál byl členům VSZ rozeslán 24. 1. 2020. Materiál představil MUDr. Václav Ptáček, ředitel
LDN
Diskuse: Pobuda, Mareš, Freitas
Hlasováno o usnesení VSZ/11/03
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí materiál „Informace o úpravě výše poplatků za hospitalizaci v Léčebně
dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., s účinností od 1. 4. 2020“ (P10-007994/2020)“
a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

7. Informace o důvodech odvolání ředitele CSOP a nápravných opatřeních v této
příspěvkové organizaci
Mgr. Mareš jménem koalice Vlasta požádal o podrobnou informaci o důvodech odvolání
ředitele CSOP v návaznosti na proběhlou diskuzi na zastupitelstvu, které se konalo dne 27. 1.
2020.

3

Mgr. Kočí přednesl důvodovou zprávu k materiálu pro RMČ ze dne 24. 1. 2020:

M. Kočí zároveň informoval o tom, že v CSOP byla zatím přijata opatření, která by měla
obdobné chybě předejít. Ta jsou popsána v materiálu, který projednávalo ZMČ v pondělí
27. 1. 2020.
Diskuse: Žolčáková, Počarovský, Cabrnochová, Freitas, Mareš, Lexová, Pobuda.
Mgr. Žolčáková požádala, aby aktuální informace o situaci v CSOP byly zařazovány na jednání
každého dalšího VSZ.
4

Mgr. Kočí informoval o dnešním jednání na MHMP – jednalo se o možnostech řešení situace,
konečné a potvrzené řešení není.
Mgr. Počarovský navrhl diskutovat i o petici pracovníků CSOP proti odvolání ředitele CSOP. I k
tomuto tématu proběhla diskuse. (Mareš, Počarovský, Cabrnochová, Freitas, Lexová, Pobuda)
Mgr. Mareš vyjádřil důvěru v prozatímní vedení CSOP.
Hlasováno o usnesení VSZ/11/04:
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí informace o důvodech odvolání ředitele CSOP a nápravných opatřeních v této
příspěvkové organizaci
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

Zdržel se hlasování
1

Mgr. Počarovský požádal o zaznamenání, že se zdržel hlasování, protože nebyla deklarována
a popsána nápravná opatření v CSOP.
Odchod 18:50 Hauffenová
8. Diskuse
Mgr. Mareš informoval o svojí účasti na jednání na MHMP o rodinné politice. Přítomen byl po
celou dobu i Mgr. Kočí, který informoval o tom, že přínosné byly příklady dobré praxe, které
zde byly prezentovány. Mluvilo se i o tom, že rodinná politika je průřezové téma (sociální
oblast, školství, bytová problematika, veřejné prostory). Bylo znát různé pojetí, např. podle
velikosti městské části. Proběhla i diskuse o základním tématu, tedy co je rodina. (V rámci
tohoto bodu diskutoval Kočí, Mareš, Počarovský, Pobuda, Petřík).
Mgr. Cabrnochová požádala o informaci o LPS. Předseda VSZ informoval, že první relevantní
data budou k dispozici za měsíc leden v měsíci únoru. Stále se „ladí“ rozsah informací tak, aby
byly pro MČ vypovídající a zároveň aby zprávy administrativně nezatěžovaly FNKV.
Předseda VSZ poděkoval všem zúčastněným za konstruktivní přístup k jednání a po vyčerpání
všech diskusních příspěvků jednání v 19:12 hod. ukončil.
V Praze 10. 2. 2020

Schválil:
Ověřila:

Mikuláš Pobuda, předseda VSZ
Mgr. Veronika Žolčáková
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