Zápis z 18. jednání Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 dne 25. 11. 2020
Jednání bylo zahájeno v 17:07 hodin, jednání řídil předseda výboru p. Mikuláš Pobuda, který
přivítal všechny přítomné členy.
S ohledem na vyhlášený nouzový stav proběhlo jednání formou videokonference.
Přítomni: Mikuláš Pobuda, Mgr. Tereza Hauffenová, Mgr. Zuzana Freitas Lopesová,
Mgr. Pavel Mareš, Mgr. Ondřej Počarovský, PaedDr. Martin Sekal, Mgr. Veronika Žolčáková
Nepřítomni: Hosté: 1. Schválení programu 18. zasedání VSZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu 18. zasedání VSZ
Určení ověřovatele
Informace o schválení zápisu z 16. a 17. zasedání VSZ
Materiál „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci
vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 3. čtvrtletí 2020“
Materiál „Informace o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým je poskytováno
stipendium“
Materiál „Návrh na změnu termínů pro předkládání informace o provozu a hospodaření
příspěvkových organizací Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. a Léčebny
dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.“
Materiál „Návrh na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí
z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin“
Návrh rozpočtu na rok 2020 v odvětví Sociální věci
Diskuse

Hlasováno o programu v navržené podobě:
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

2. Určení ověřovatele

1

Zdržel se hlasování
0

Za ověřovatele zápisu byla navržena Mgr. Veronika Žolčáková.
Hlasováno o ověřovateli:
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

3. Informace o schválení zápisu z 16. a z 17. zasedání VSZ
Zápis z 16. i z 17. zasedání VSZ byl schválen předsedou VSZ a ověřen vždy určeným
ověřovatelem zápisu. Zápisy byly rozeslány členům VSZ. Ani na dnešním jednání nebyly
vzneseny k zápisům připomínky.
4. Materiál „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10
v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti
za 3. čtvrtletí 2020“
Bod 4 projednán neveřejně
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 20. 11. 2020. Materiál představil Pavel Petřík.
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/18/01:
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 3. čtvrtletí
2020 (P10-153016/2020)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ a ZMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

5. Materiál „Informace o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým je
poskytováno stipendium“
Bod 5 projednán neveřejně
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 20. 11. 2020. Materiál představil Pavel Petřík.
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Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/18/02:
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí materiál „Informace o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým
je poskytováno stipendium (P10-159433/2020)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

6. Materiál „Návrh na změnu termínů pro předkládání informace o provozu
a hospodaření příspěvkových organizací Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, p. o. a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o.“
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 20. 11. 2020. Materiál představil Pavel Petřík.
Diskuse: p. M. Pobuda, p. P. Mareš
Hlasováno o usnesení VSZ/18/03:
Výbor sociální a zdravotní
1. souhlasí s materiálem „Návrh na změnu termínů pro předkládání informace o provozu
a hospodaření příspěvkových organizací Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v
Praze 10, p. o. a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. (P10-166992/2020)“
a souhlasí s jeho předložením RMČ.
2. pověřuje Mikuláše Pobudu, předsedu Výboru sociálního a zdravotního, zajištěním
účasti ředitele Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Prahe 10, p. o. a ředitele
Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. na jednání výboru v období mezi
předkládáním informací o provozu a hospodaření
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

7. Materiál „Návrh na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10
na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin“
3

Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 20. 11. 2020. Materiál představila Bc. Linda
Zákorová, vedoucí oddělení sociální práce. Bc. Zákorová doplnila informaci, že v současné
době probíhá jednání s právním oddělením a materiál bude doplněn o možnost podat žádost
o dotaci i elektronickou formou (datovou schránkou).
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/18/04:
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 pro rok 2021 (P10156075/2020)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

8. Návrh rozpočtu na rok 2020 v odvětví Sociální věci
Předklad navázal na již výborem projednaný schválený návrh rozpočtu na rok 2021. P. Petřík
upozornil na změny, které proběhly od takto projednaného návrhu rozpočtu.
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/18/05:
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí návrh rozpočtu v odvětví 0051 (sociální věci) v předloženém znění.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

4

Zdržel se hlasování
2

9. Diskuse
Předseda VSZ v ukončil jednání v 17:27 hod. a poděkoval všem za spolupráci.
V Praze 25. 11. 2020
Schválil:
Ověřil:

Mikuláš Pobuda, předseda VSZ
Mgr. Veronika Žolčáková
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