Zápis z 21. jednání Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 dne 24. 2. 2021
Jednání bylo zahájeno v 17:05 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: dle prezenční listiny
1. Schválení programu 21. zasedání VSZ
1.
2.
3.
4.

Schválení programu 21. zasedání VSZ
Určení ověřovatele
Informace o schválení zápisu z 20. zasedání VSZ
Materiál „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci
vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 4. čtvrtletí 2020“
5. Materiál „Návrh na schválení Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti sociálních
a návazných služeb na období 2021-2022“
6. Zpráva o činnosti Výboru sociálního a zdravotního za rok 2020
7. Diskuse
Hlasováno o programu v navržené podobě:
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

2. Určení ověřovatele
Za ověřovatele zápisu byl navržen PaedDr. Martin Sekal.
Hlasováno o ověřovateli:
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

1

Zdržel se hlasování
00

3. Informace o schválení zápisu z 20. zasedání VSZ
Zápis z 20. zasedání VSZ byl schválen předsedou VSZ a ověřen určeným ověřovatelem zápisu.
Zápis byl rozeslán členům VSZ. Ani na dnešním jednání nebyly vzneseny k zápisu připomínky.
4. Materiál „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v
rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti
za 4. čtvrtletí 2020“
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 19. 2. 2021. Materiál představila Mgr. Petra
Jonášová, vedoucí oddělení zřízených organizací a zdravotnictví.
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/21/01:
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 4. čtvrtletí
2020 (P10-052187/2021)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ a ZMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

5. Materiál „Návrh na schválení Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti
sociálních a návazných služeb na období 2021-2022“
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 19. 2. 2021. Materiál představila Bc. Linda
Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb.
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/21/02:
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na schválení Opatření MČ Praha 10 k naplňování priorit v oblasti
sociálních a návazných služeb na období 2021-2022 (P10-075437/2021)“ a souhlasí s jeho
předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

2

Zdržel se hlasování
0

6. Zpráva o činnosti Výboru sociálního a zdravotního za rok 2020
Materiál rozeslal předseda VSZ všem členům Výboru.
Hlasováno o usnesení VSZ/21/03:
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí „Zprávu o činnosti Výboru sociálního a zdravotního za rok 2020“ a souhlasí
s jejím předložením ZMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti
0

Zdržel se hlasování
0

7. Diskuse
Předseda VSZ splnil úkol uložený Výborem a mezi pololetním předkladem zpráv o činnosti
příspěvkových organizací pozval ředitele organizací na jednání VSZ.
V rámci diskuse vystoupil ředitel LDN, MUDr. Václav Ptáček. Popsal situaci v souvislosti
s epidemickou situací.
V rámci diskuse vystoupila ředitelka CSOP, Eva Lexová. Popsala situaci v souvislosti
s epidemickou situací.
Diskuse: P. Mareš, O. Počarovský
Hlasování o tom, že hosté mohou vystupovat bez jednotlivého hlasování, pouze po udělení
slova předsedou VSZ. (7/0/0)
Diskuze: M. Kočí, M. Sekal, E. Lexová, T. Hauffenová, M. Kočí, O. Počarovský, Z. Freitas
V rámci diskuze k očkování zazněl apel Mgr. Počarovského, aby se radní m. j. pro zdravotnictví,
na MHMP zasadil o to, aby byli očkováni pracovníci pečovatelské služby podle schváleného
pořadí (nikoliv jak na MHMP zaznělo, že již očkují pracovníky sociální prevence, ačkoliv ještě
nejsou očkováni pracovníci služeb péče). K tomu proběhla další diskuse.
Předseda VSZ v ukončil jednání v 17:42 hod. a poděkoval všem za spolupráci.
V Praze 24. 2. 2021
Schválil:
Ověřil:

Mikuláš Pobuda, předseda VSZ
PaedDr. Martin Sekal
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