Zápis ze 14. jednání Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 dne 24. 6. 2020
Jednání bylo zahájeno v 17:04 hodin, jednání řídil předseda výboru p. Mikuláš Pobuda, který
přivítal všechny přítomné členy i hosty.
Přítomni: Mikuláš Pobuda, Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, Mgr. Pavel Mareš,
Mgr. Ondřej Počarovský, PaedDr. Martin Sekal, Mgr. Veronika Žolčáková
Nepřítomni: Mgr. Tereza Hauffenová, MBA – omluvena
Hosté: dle prezenční listiny
1. Schválení programu 14. zasedání VSZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu 14. zasedání VSZ
Určení ověřovatele
Informace o schválení zápisu z 13. zasedání VSZ
Materiál „Návrh na schválení priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na území
městské části Praha 10 na období 2021-2024“
Materiál „Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice,
p. o., za 1. čtvrtletí 2020“
Materiál „Informace o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v
Praze 10, p. o., za 1. čtvrtletí 2020“
Informace o provozu LPS
Diskuse

Hlasováno o programu v takto upravené podobě:
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

2. Určení ověřovatele
Za ověřovatele zápisu byl navržen Mgr. Pavel Mareš.
Hlasováno o ověřovateli:
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti

0
1

Zdržel se hlasování
0

3. Informace o schválení zápisu z 13. zasedání VSZ
Zápis z 13. zasedání VSZ byl schválen předsedou VSZ a ověřen ověřovatelem zápisu. Zápis byl
rozeslán členům VSZ. Ani na dnešním jednání nebyly vzneseny k zápisu připomínky.
4. Materiál „Návrh na schválení priorit v oblasti sociálních a návazných služeb
na území městské části Praha 10 na období 2021-2024“
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 18. 6. 2020. Materiál představila Bc. Linda
Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb.
Vystupování bez hlasování:
Výsledek hlasování:
Pro
6

Proti
0

Diskuse:
pí Zákorová, p. Pobuda

Zdržel se hlasování
0

p. Počarovský, p. Mareš, p. Freitas, pí Žolčáková,

Odchod M. Sekal 17:20
Hlasováno o usnesení VSZ/14/01
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na schválení priorit v oblasti sociálních a návazných služeb na
území městské části Praha 10 na období 2021-2024 (P10-059529/2020)“ a souhlasí s jeho
předložením RMČ.

Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se hlasování
0

5. Materiál „Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných
Vršovice, p. o., za 1. čtvrtletí 2020“
Materiál byl rozeslán členům Výboru dne 18. 6. 2020. Materiál uvedl MUDr. Václav Ptáček,
ředitel LDN.
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Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/14/02
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí s materiál „Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě
nemocných Vršovice, p. o., za 1. čtvrtletí 2020 (P10-060207/2020)“.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se hlasování
0

6. Materiál „Informace o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, p. o., za 1. čtvrtletí 2020“
Materiál byl rozeslán členům Výboru dne 18. 6. 2020. Materiál uvedla Ing. Eva Rovná,
ekonomka CSOP.
Diskuse: p. Mareš, pí Lexová,
p. Počarovský,
Počarovský, pí Rovná, pí Cabrnochová, p. Kočí, p. Pobuda

pí Freitas, p.

Hlasováno o usnesení VSZ/14/03
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí materiál „Informace o provozu a hospodaření Centra sociální a
ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., za 1. čtvrtletí 2020 (P10-060270/2020)“.

Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se hlasování
0

7. Informace o provozu LPS
Informaci přednesl předseda VSZ M. Pobuda, zároveň ji doplnil písemným předkladem
(tabulkami).
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Diskuse: pí Freitas, pí Cabrnochová, p. Mareš, p. Počarovský, p. Pobuda, pí Žolčáková.
Hlasováno o usnesení VSZ/14/04:
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí přednesenou informaci o provozu LPS za období leden – květen 2020
Výsledek hlasování:
Pro
4

Proti
0

Zdržel se hlasování
1

8. Diskuse
Předseda VSZ informoval o potřebě dohodnout termín mimořádného výboru v srpnu – ten se
bude zabývat vyhlášení veřejné nabídky na pronájem (provozování) nízkoprahového zařízení
pro děti a mládež. Předběžně se mluvilo o termínu 26. 8. 2020, předseda VSZ termín projedná
s členy (elektronicky přes platformu Doodle).
Ředitelka CSOP pí. Lexová informovala o žádosti o čerpání investičního fondu. Jde o obměnu
a posílení hardwarového vybavení CSOP (servery) a prodloužení licence software na evidenci
směrem k pojišťovnám a evidenci úkonů jednotlivých služeb.
Dále informovala, že od 1. 6. 2020 je uzavřena dohoda s Vršovickou zdravotní, a. s. –
společnost se bude polovinou nákladů podílet na chodu recepce, kterou sdílí s CSOP.
11. 6. 2020 bylo slavnostně otevřeno na Zámečku atrium.
CSOP dokončuje výroční zprávu.
– zareagovala na informace přednesené Bc. Zákorovou, kde se mluvilo i o tom,
že je vhodné poskytovat služby seniorům v místě, kde celý život žili. Ptá se tedy, zda by neměla
být seniorům nad 65 let poskytována smlouva na obecní byt na dobu neurčitou povinně, a ne
formou prodlužování. Taktéž u podpory paliativní péče by se měla preferovat pobytová péče.
Odpovídá paní Žolčáková – Radou městské části jsou určeny kvóty pro jednotlivé skupiny
obyvatel. Pro seniory je to 25 %. Tam, kde probíhá bydlení bezproblémově, jsou taktéž
bezproblémově prodlužovány smlouvy. Dát všem seniorům byt není možné. Paní
uvedla, že takto to nemyslela. Její dotaz mířil k tomu, zda by neměla být povinnost
prodlužovat. Paní Žolčáková odpověděla, že nájemní smlouvy městská část prodlužuje takřka
vždy, ale je to pojistka proti problémovým nájemníkům, neplatičům apod. Paní Freitas –
zásady musí reagovat i na nestandardní situace – musí být univerzální. Podporu potřebují i jiné
skupiny – osoby se zdravotním postižením, zdravotníci, učitelé apod. Paní Freitas uvedla, že
městská část nerealizuje „Housing First“, ale určitě se snaží zajistit podporu lidem při
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zabydlování, a to v maximální možné míře. Jak paní Žolčáková, tak i paní Freitas nabídly paní
možnost osobní konzultace, jelikož toto téma přesahuje rámec výboru sociálního
a zdravotního.
Předseda Výboru předběžně určil termíny jednání v roce 2021 takto: 20. 1., 24. 2., 24. 3., 21. 4.,
19. 5., 23. 6., 22. 9., 20. 10., 24. 11., 15. 12.
Pan radní Kočí informoval, že by na „točně“ tramvají v Malešicích (za křižovatkou ul.
Černokostelecká a Limuzská) MHMP chtěl zřídit dočasnou stavbu technického a hygienického
zázemí pro terénní služby věnující se lidem bez domova. Jde o pozemek MHMP, a MČ Praha
10 tudíž nemá přímý vliv na využití tohoto místa. P. Počarovský upozornil, že nelze vyloučit
zvýšený výskyt osob bez přístřeší. Paní Cabrnochová se ptá, zda to bylo diskutováno
s dopravním podnikem – přítomní toto nevědí, ale je to spíše věcí MHMP.
Předseda VSZ v 18:45 ukončil jednání, popřál všem hezké léto a zdraví.
V Praze 29. 6. 2020
Schválil:
Ověřil:

Mikuláš Pobuda, předseda VSZ
Mgr. Pavel Mareš
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