Zápis z 13. jednání Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 dne 27. 5. 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 13. zasedání VSZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu 13. zasedání VSZ
Určení ověřovatele
Informace o schválení zápisu z 12. zasedání VSZ
Návrh na prodej nepotřebného movitého majetku
Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu na
podporu dětí s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2020 za první
pololetí školního roku 2019/2020
Informace o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým je poskytováno
stipendium
Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci
vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 1. čtvrtletí
2020
Informace o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace Centra sociální a
ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové
podpory registrovaných služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020
Diskuse

Dr. Sekal navrhl jako bod 9 Projednání návrhu na zabezpečení nonstop provozu lékárny
v poliklinice Malešice, bod 10 pak bude diskuse.
Hlasováno o programu v takto upravené podobě:
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

1

Zdržel se hlasování
1

2. Určení ověřovatele
Za ověřovatele zápisu byla navržena Mgr. Zuzana Freitas Lopesová.
Hlasováno o ověřovateli:
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

3. Informace o schválení zápisu z 12. zasedání VSZ
Zápis z 12. zasedání VSZ byl schválen předsedou VSZ a ověřen ověřovatelem zápisu. Zápis byl
rozeslán členům VSZ. Na dnešním jednání nebyly vzneseny k zápisu připomínky.
Hlasováno o návrhu předsedy VSZ, aby mohlo být uděleno slovo hostům bez samostatného
hlasování, a to v průběhu celého dnešního jednání VSZ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

4. Návrh na prodej nepotřebného movitého majetku
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 25. 2. 2020, následně opravená verze důvodové
zprávy a návrhu kupní smlouvy dne 26. 2. 2020. Materiál představil Mgr. Jan Jeglík, vedoucí
oddělení zřízených organizací a zdravotnictví.
Diskuse: provozní ředitel společnosti Vršovická zdravotní, a.s., M. Pobuda, Dr. Sekal, Ing.
Suchá, Mgr. Mareš, Mgr. Kočí,

Hlasováno o usnesení VSZ/13/01
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na prodej nepotřebného movitého majetku (P10-017330/2020)“
a souhlasí s jeho předložením RMČ.

2

Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

Zdržel se hlasování
2

5. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního programu na
podporu dětí s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2020 za první
pololetí školního roku 2019/2020
Bod projednán neveřejně
Materiál byl rozeslán členům Výboru dne 21. 5. 2020. Materiál uvedla Bc. Linda Zákorová,
vedoucí oddělení zřízených organizací a zdravotnictví.
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/13/02
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci Dotačního
programu na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro
rok 2020 za první pololetí školního roku 2019/2020 (P10-045379/2020)“ a souhlasí s jeho
předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

3

Zdržel se hlasování
0

6. Informace o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým je poskytováno
stipendium
Bod projednán neveřejně
Materiál byl rozeslán členům Výboru dne 21. 5. 2020. Materiál uvedla Mgr. Petra Jonášová,
vedoucí referátu sociální a zdravotní péče.
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/13/03
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí materiál „Informace o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým je
poskytováno stipendium (P10-024421/2020)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.

Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

7. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci
vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 1. čtvrtletí
2020
Materiál byl rozeslán členům VSZ dne 22. 5. 2020. Materiál uvedla Mgr. Petra Jonášová,
vedoucí referátu sociální péče a zdravotnictví.
Diskuse: Mgr. Hauffenová, Mgr. Jonášová, M. Pobuda, P. Petřík
Hlasováno o usnesení VSZ/13/04:
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 – žádosti za 1. čtvrtletí 2020
(P10-049875/2020)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ a ZMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0
4

Zdržel se hlasování
0

8. Informace o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace Centra sociální a
ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové
podpory registrovaných služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020
Materiál byl rozeslán členům VSZ dne 21. 5. 2020. Materiál uvedla Eva Lexová, ředitelka
CSOP v Praze 10. Předklad doplnil Mgr. Michal Kočí.
Diskuse: Mgr. Počarovský, M. Pobuda, Mgr. Kočí, Mgr. Mareš, Mgr. Hauffenová,
Ing. Sedmihradská
Hlasováno o usnesení VSZ/13/05:
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí materiál „Informace o přijatých opatřeních a o průběhu řešení situace Centra
sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., ve vztahu k čerpání dotační a grantové
podpory registrovaných služeb poskytované hl. m. Prahou pro rok 2020 (P10-023805/2020)“
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

9. Projednání návrhu na zabezpečení nonstop provozu lékárny v poliklinice Malešice
Bod uvedl předseda VSZ. Informoval, že v současné době probíhá jednání s EUC. V původním
projektu na rekonstrukci polikliniky Malešice nebyla zahrnuta lékárna. V současné době to
vypadá tak, že pokud by MČ Praha 10 zrekonstruovala i prostory lékárny (náklad se odhaduje
cca 2.5 mil. Kč, jde i o odstranění azbestu z těchto prostor, celá budova je v majetku MČ), je
ochotna EUC recipročně provozovat po dobu 5let v budově polikliniky nonstop lékárnu.
Diskuse: Mgr. Freitas Lopesová, Ing. Sedmihradská, M. Pobuda, Mgr. Mareš, Dr. Sekal, Mgr.
Kočí, Mgr. Hauffenová
Hlasováno o usnesení VSZ/13/06:
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí informaci o probíhajících jednání s EUC, a. s., o zachování provozu nonstop
lékárny a podporuje zachování jejího nonstop provozu.

Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0
5

Zdržel se hlasování
0

10. Diskuse
Předseda VSZ informoval o zprávě z FNKV – uvedl, že v tuto chvíli má od FNKV dostal zatím
rámcová čísla.
DĚTSKÁ pohotovost:
- leden + únor
- březen
- duben

450 pacientů
207 pacientů
52 pacientů

DOSPĚLÁ pohotovost:
- leden
- únor
- březen
- duben

807 pacientů
689 pacientů
393 pacientů
216 pacientů

čekací doba
Měsíc Čas čekání Čas ošetření
Leden

33

62

Únor

26

48

Březen

26

54

Duben

24

64

Květen

35

40

(K informaci tomu diskutoval Mgr. Počarovský, Mgr. Mareš, Mgr. Freitas Lopesová,
Mgr. Hauffenová, Dr. Sekal)
Na žádost Mgr. Počarovského informoval Mgr. Kočí, že stavba NZDM běží podle
harmonogramu. Připravuje se výběr provozovatele a na financování provozu bude myšleno
v rozpočtu roku 2021.
Předseda VSZ poděkoval všem zúčastněným za konstruktivní přístup k jednání a po vyčerpání
všech diskusních příspěvků jednání v 18:03 hod. ukončil.
V Praze 28. 5. 2020
Schválil:
Ověřil:

Mikuláš Pobuda, předseda VSZ
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová
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