Zápis z 12. jednání Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 dne 19. 2. 2020
Jednání bylo zahájeno v 17:00 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, Mgr. Veronika Žolčáková
Nepřítomni: Mgr. Tereza Hauffenová, PaedDr. Martin Sekal – omluveni
Hosté: dle prezenční listiny
1. Schválení programu 12. zasedání VSZ
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu 12. zasedání VSZ
Určení ověřovatele
Informace o schválení zápisu z 11. zasedání VSZ
Strategický plán udržitelného rozvoje – návrhová a realizační část
Materiál „Zpráva o hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,
p.o., k 30. 9. 2019“
6. Informace CSOP o aktuální situaci
7. Materiál „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Městské části Praha
10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 4.
čtvrtletí 2019“
8. 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 4. čtvrtletí 2019“
9. Zpráva o činnosti Výboru sociálního a zdravotního za rok 2019
10. Diskuse

Hlasováno o programu v navržené podobě.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

2. Určení ověřovatele
Za ověřovatele zápisu byl navržen Mgr. Ondřej Počarovský.
Hlasováno o ověřovateli:
1

Zdržel se hlasování
0

Výsledek hlasování:
Pro
4

Proti
0

Zdržel se hlasování
1

3. Informace o schválení zápisu z 11. zasedání VSZ
Zápis z 11. zasedání VSZ byl schválen předsedou VSZ a ověřen ověřovatelem zápisu. Zápis byl
rozeslán členům VSZ. Na dnešním jednání nebyly vzneseny k zápisu připomínky.
4. Strategický plán udržitelného rozvoje – návrhová a realizační část
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 17. 2. 2020. V předkladu vystoupila Bc. Iva
Hájková a pí. Jana Martínková, obě z kanceláře starostky MČ, které stručně představily
předkládaný dokument.
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/12/01
Výbor sociální a zdravotní
doporučuje
Zastupitelstvu MČ Praha 10 schválit s ohledem na svoji vymezenou působnost ve „Strategickém
plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030 kapitoly „Úvod, Vize,
Realizační část a Cíle 5.1, 9.1, 9.3.“
Výsledek hlasování:
Pro
4

Proti
0

Zdržel se hlasování
1

5. Materiál „Zpráva o hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,
p.o., k 30. 9. 2019“
Materiál byl členům VSZ rozeslán 14. 2. 2020. Materiál představila Eva Lexová, která je
pověřena řízením CSOP a Ing. Eva Rovná, vedoucí ekonomické sekce CSOP.
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/12/02
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Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí materiál „Zpráva o hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, p.o., k 30. 9. 2019 (P10-015713/2020)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

6. Informace CSOP o aktuální situaci
Hlasováno o tom, aby při jednání hosté mohli vystupovat bez hlasování pouze po udělení slova
předsedou výboru.
Výsledek hlasování:
Pro
4

Proti
0

Zdržel se hlasování
1

Mgr. Kočí informoval o svojí dnešní účasti na jednání Grantové komise Rady HMP pro oblast
sociální, zdravotní a prevence. Na jednání informoval o pokračování úsporných opatřeních
v rámci CSOP, o odvolání ředitele R. Černého. Představil paní Evu Lexovou, která byla pověřena
řízením CSOP. Při jednání apeloval na to, aby druhé kolo grantového řízení bylo vyhlášeno co
nejdříve a zároveň, aby se zastupitelé dívali na poskytnuté granty a dotace na sociální služby
jako na celek.
Mgr. Kočí informoval též o své dnešní účasti na kolegiu radních pro sociální oblast na MHMP,
kde byl, na základě předchozího apelu MČ Praha 10 a Praha 7 představen nový mechanismus
výpočtu výše grantů a dotací pro příspěvkové organizace MČ, kdy již nebudou v rámci
dotačního a grantového řízení znevýhodňovány příspěvkové organizace městských částí.
V rámci pečovatelské služby by pak nově měly být bonifikovány „pečovatelské úkony“.
V rámci předkladu informovala paní Lexová, že v organizaci není výrazně napjatá situace.
Pracovníci jsou ubezpečováni, že nedojde ke snížení platů. Klienti prakticky změnu nevnímají
změny, péče je zajištěna na požadované úrovni. V organizaci probíhá křížová kontrola všeho
vykazování, podávání žádostí. Je vypsáno VŘ na vedoucí ekonomické sekce. Pracují na
restrukturalizaci pečovatelské služby – nyní varianta - úspora dvou pracovníků.
Ing. Rovná upozornila na to, že z loňského provozního příspěvku byla vrácena částka okolo 35
mil. Kč – a dotazovala se, zda by tyto finance nešlo zapojit letos. Předseda VSZ požádá na příští
jednání o účast radní doc. Ing. Sedmihradskou (25. 3. 2020).
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Předseda výboru informoval o průběhu jednání výboru pro sociální politiku ZHMP. Zde získal
informaci, že ideálně by mělo být vypsáno 2. kolo grantového řízení v březnu/dubnu.”
Mgr. Počarovský informoval o tom, že v pondělí 17.2. jednal s PhDr. Klineckým, ředitelem
odboru sociálních věcí MHMP. Ten vyhlášení grantového řízení vidí technicky (tedy vyhlášení
v březnu/dubnu), ale jedná se o řešení, které zatím zřejmě nemá politickou podporu.
Diskuse: Pobuda, Počarovský, Mareš, Rovná, Žolčáková, Kočí
Hlasováno o usnesení VSZ/12/03
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí Informaci CSOP o aktuální situaci.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

7. Materiál „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Městské části
Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče –
žádosti za 4. čtvrtletí 2019“
Materiál byl rozeslán členům VSZ dne 14. 2. 2020. Materiál uvedla Mgr. Petra Jonášová,
vedoucí referátu sociální a zdravotní péče.
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/12/04:
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 4.
čtvrtletí 2019 (P10-015231/2020)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

Mgr. Počarovský upozornil na svůj střet zájmů – v jedné z organizací zajišťuje supervizi.
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8. 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 4. čtvrtletí 2019“
Materiál byl rozeslán členům VSZ dne 14. 2. 2020. Materiál uvedla Mgr. Petra Jonášová,
vedoucí referátu sociální a zdravotní péče.
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/12/05:
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 4. čtvrtletí 2019 (P10-015249/2020)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ
a ZMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

9. Zpráva o činnosti Výboru sociálního a zdravotního za rok 2019
Materiál byl rozeslán členům VSZ dne 18. 2. 2020. Materiál uvedl předseda VSZ Mikuláš
Pobuda.
Diskuse: Počarovský, Pobuda, Mareš, Žolčáková, Freitas
Hlasováno o usnesení VSZ/12/06:
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí „Zprávu o činnosti Výboru sociálního a zdravotního za rok 2019“ a souhlasí
s jejím předložením ZMČ.

Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

Na žádost většiny členů VSZ předseda VSZ ještě překontroluje tabulku účasti, případně ji
v materiálu upraví podle skutečnosti.
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10. Diskuse
Předseda VSZ konstatoval, že dostal první – základní informace o fungování LPS ve FNKV.
Uvedl, že ještě získá další informace a předloží je na dalším jednání VSZ. Ve FNKV aktuálně
řešili nedostatek lůžek, tomu byly podřízeny aktivity v lednu t.r.
P. Petřík informoval o možnosti pronájmu prostor na Vršovické ulici, které jsou zkolaudovány
jako ordinace. Nabídka prostor pro provoz ordinace. (Petřík) Poslat Tylovi informaci před
redakční radou.
Předseda VSZ poděkoval všem zúčastněným za konstruktivní přístup k jednání a po vyčerpání
všech diskusních příspěvků jednání v 18:03 hod. ukončil.
V Praze 19. 2. 2020

Schválil:
Ověřil:

Mikuláš Pobuda, předseda VSZ
Mgr. Ondřej Počarovský
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