Zápis z 24. jednání Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 dne 22. 09. 2021
Jednání bylo zahájeno v 17:05 hodin, jednání řídil předseda výboru p. Mikuláš Pobuda, který
přivítal všechny přítomné členy.
Přítomni: Mikuláš Pobuda, Mgr. Zuzana Freitas Lopesová, Mgr. Tereza Hauffenová,
Mgr. Pavel Mareš, Mgr. Ondřej Počarovský, PaedDr. Martin Sekal, Mgr. Veronika Žolčáková
Nepřítomni: Hosté: dle prezenční listiny
1. Schválení programu 24. zasedání VSZ
Oproti rozeslané pozvánce byl program navržen v této podobě:
1. Schválení programu 24. zasedání VSZ
2. Určení ověřovatele
3. Informace o schválení zápisu z 23. zasedání VSZ
4. Materiál „Návrh na úpravu Pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení v Domě
spokojeného žití Sámova 5 a 7, Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.“
5. Materiál „Informace o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, p. o. k 30. 6. 2021“
6. Materiál „Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice,
p. o., k 30. 6. 2021“
7. Materiál „Návrh na úpravu Zásad pro poskytování finančních darů uživatelům sociální
služby tísňová péče“
8. Materiál „Návrh na poskytnutí finančních darů z rozpočtu MČ Praha 10 pro uživatele sociální
služby tísňová péče“
9. Materiál „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci
vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 2. čtvrtletí 2021“
10. Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
11. Diskuse
Hlasováno o programu ve výše uvedené podobě:
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

2. Určení ověřovatele
Za ověřovatele zápisu byla navržena Mgr. Tereza Hauffenová.
Hlasováno o ověřovateli:
Výsledek hlasování:
1

Zdržel se hlasování
0

Pro

6

Proti

0

Zdržel se hlasování
1

3. Informace o schválení zápisu z 23. zasedání VSZ
Zápis z 23. 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 úpravu Pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení v Domě
spokojeného žití Sámova 5 a 7, Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,
p. o.“
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 16. 9. 2021. Konečná verze (doplněné na
doporučení odboru bytů a nebytových prostor) byla rozeslána 17. 9. 2021. Materiál
představila paní Eva Lexová, pověřena řízením CSOP.
Diskuse: V. Žolčáková, M

, M. Pobuda, Z. Freitas Lopesová

Hlasováno o usnesení VSZ/24/01:
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na úpravu Pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení v Domě
spokojeného žití Sámova 5 a 7, Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. (P10232202/2021) a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdržel se hlasování
0

5. Materiál „Informace o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, p. o. k 30. 6. 2021“
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 17. 9. 2021. Materiál představila paní Eva
Lexová, pověřena řízením CSOP.
Diskuse: V. Žolčáková, O. Počarovský, E. Lexová
Hlasováno o usnesení VSZ/24/02:
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí materiál „Informace o provozu a hospodaření Centra sociální a ošetřovatelské
pomoci v Praze 10, p. o. k 30. 6. 2021 (P10-400411/2021)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.
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Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdržel se hlasování
0

6. Materiál „Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných
Vršovice, p. o., k 30. 6. 2021“
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 16. 9. 2021. Materiál představil MUDr. Václav
Ptáček, ředitel LDN.
Diskuse: M. Pobuda, Z. Freitas Lopesová
Hlasováno o usnesení VSZ/24/03:
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí materiál „Informace o provozu a hospodaření Léčebny dlouhodobě nemocných
Vršovice, p. o., k 30. 6. 2021 (P10-0385298/2021)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdržel se hlasování
0

7. Materiál „Návrh na úpravu Zásad pro poskytování finančních darů uživatelům
sociální služby tísňová péče“
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 16. 9. 2021. Materiál představila Mgr. Petra
Jonášová, vedoucí oddělení zřízených organizací a zdravotnictví.
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/24/04:
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „Návrh na úpravu Zásad pro poskytování finančních darů uživatelům
sociální služby tísňová péče (P10-354298/2021)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

3

Zdržel se hlasování
0

8. Materiál „Návrh na poskytnutí finančních darů z rozpočtu MČ Praha 10 pro uživatele
sociální služby tísňová péče“
Bod projednán neveřejně
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 16. 9. 2021. Materiál představila Mgr. Petra
Jonášová, vedoucí oddělení zřízených organizací a zdravotnictví.
Diskuse: O. Počarovský
Hlasováno o usnesení VSZ/24/05:
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí s materiálem „„Návrh na poskytnutí finančních darů z rozpočtu MČ Praha 10 pro
uživatele sociální služby tísňová péče (P10-382808/2021)“ a souhlasí s jeho předložením
RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdržel se hlasování
0

9. Materiál „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci
vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 2. čtvrtletí
2021“
Bod projednán neveřejně
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 16. 9. 2021. Materiál představila Mgr. Petra
Jonášová, vedoucí oddělení zřízených organizací a zdravotnictví.
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/24/06:
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 2. čtvrtletí 2021
(P10-330380/2021)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ a ZMČ.
Výsledek hlasování:
4

Pro

7

Proti

0

Zdržel se hlasování
0

10. Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
Bod projednán neveřejně. Osobám, které se účastnily projednávání tohoto bodu, bylo
připomenuto, že obsah materiálu (jednání) není možné zveřejňovat do jeho zveřejnění na
úřední desce, aby nedošlo ke zvýhodnění některého uchazeče!
Podstatnou část materiálu rozeslal předseda Výboru sociálního a zdravotního členům VSZ dne
25. 8. 2021. Kompletní materiál byl rozeslán členům VSZ dne 16. 9. 2021. Materiál představil
Hlasováno o tom, že slovo hostům při dnešním jednání uděluje předseda bez dalšího
hlasování.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se hlasování
1

Diskuse: V. Žolčáková, L. Sedmihradská, Z. Freitas Lopesová
Hlasováno o usnesení VSZ/24/07:
Výbor sociální a zdravotní
souhlasí se záměrem vybrat provozovatele nebytových prostor na adrese Praha 10,
U Vršovického nádraží 30/30 (1. PP – 240,08 m2, 1. NP – 167,25 m2, 5. NP 337,50 m2) formou
veřejné nabídky na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti

1

Zdržel se hlasování
1

11. Diskuse
Předseda VSZ informoval o termínech jednání VSZ v roce 2022:
12. 1. 2022, 23. 2. 2022, 23. 3. 2022, 20. 4. 2022, 25. 5. 2 022, 22. 6. 2022, 21. 9. 2022.
Předseda VSZ navrhl, aby se uskutečnila návštěva členů VSZ v nově otevřeném Nízkoprahovém
zařízení pro děti a mládež. (Domluví podrobnosti.)
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Předseda VSZ informoval, že ze strany vedení MČ (radní pro soc. politiku a předseda VSZ) došlo
k připomínkování návrhu střednědobého plánu (MHMP). Ze strany členů VSZ k předsedovi
VSZ připomínky nedorazily.
Na návrh předsedy Výboru sociálního a zdravotního
Hlasováno o usnesení VSZ/24/08:
Výbor sociální a zdravotní
děkuje odboru sociálnímu za vynikající organizaci veletrhu sociálních a návazných služeb
a poskytovatelům služeb za prezentaci svých služeb.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdržel se hlasování
0

Zastupitel P. Mareš otevřel otázku průběhu přípravy koncepce rodinné politiky. Odkázal se na
předchozí jednání s tím, že měl být projednán harmonogram s Bc. Hájkovou a měly být učiněny
(domluveny) další kroky. Nyní radní pro sociální oblast a rodinnou politiku říká, že práce jsou
ukončeny. Pan Mareš nerozumí, co to znamená a jak to tedy bylo dokončeno. Schválenou verzi
jsme předložili veřejnosti a připomínky veřejnosti nebyly vypořádány. Považoval by za
přirozené pokračovat v procesu, oznámit konec a sdělit důvody nebo udělat další kroky.
Zastupitel M. Kočí: Tato otázka byla probírána s panem Marešem asi pětkrát interně. Končíme
s pracemi na přípravě dokumentu, prosazujeme však zodpovědnou rodinnou politiku na
platformě všech dokumentů (plánů). Připravovaný dokument se neukázal jako vyhovující.
Zastupitel P. Mareš: Požádal, aby bylo zaznamenáno stanovisko, které je jeho stanoviskem a
stanoviskem členky VZS Mgr. Žolčákové: Nesouhlasíme s jednostranným ukončením prací na
koncepci rodinné politiky MČ Praha 10 panem radním Kočím. Preferujeme vypořádání
připomínek veřejnosti v rámci pracovní skupiny ustavené Radou městské části Praha 10 dne
17. 3. 2020. Považujeme za přirozené završit práci na koncepci rodinné politiky tak, jak
předpokládá usnesení Výboru sociálního a zdravotního z 19. 5. 2021 v bodu 10. Stojíme plně
za dílem všech, kdo se na vzniku dokumentu návrh Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10 pro
období 2021 – 2027, předloženém v dubnu 2021 veřejnosti, podíleli. Děkujeme vedoucí
pracovní skupiny, která na vzniku dokumentu strávila stovky hodin bez nároku na odměnu,
tajemnici pracovní skupiny, expertům, odborům ÚMČ i všem zapojeným úředníkům.
Doporučujeme, aby o veškerých aktivitách rodinné politiky, jak o nich mluví dokumenty MPSV,
pan radní odpovědný za sociální a rodinnou politiku informoval v rámci dalších jednání Výboru
sociálního zdravotního. Jedná se o stanovisko zastupitelského klubu Vlasta.
Zastupitel O. Počarovský: Uvedl, že je zvláštní, co se stalo, že se projednávání dokumentu
zastavilo. Má to být návazný dokument na politiku MHMP. Když se do koaliční zastupitelé
pustili, ačkoliv vyjádřil i dříve nevoli, že k přípravě nebyl přizván, Výbor sociální a zdravotní by
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se např. měl usnést, proč projednávání bylo zastaveno nebo jak dokument dopracovat –
například právě na platformě Výboru sociálního a zdravotního.
Zastupitelka Z. Freitas Lopesová: Koncepce rodinné politiky není povinností MČ. V dokumentu
hlavního města Prahy Základní směry prorodinné politiky hlavního města Prahy na období
2021 – 2022 je uvedeno, kdo má jaké kompetence. Hlavnímu městu Praze náleží koordinace,
metodické vedení a nastavení koncepce. Městské části pak mají činit kroky k naplňování této
koncepce na svém území, a to především v rámci komunitního plánování. Městské části tak
povětšinou činí a není zjevné, co z toho Městská část Praha 10 nedělá. Podle informací z
magistrátu navíc neplatí, že je koncepce na úrovni MČ nutná pro žádost o dotace na podporu
aktivit v rámci rodinné politiky, nýbrž je dostatečná koncepce rodinné politiky hlavního města.
Aby vše dávalo smysl, měl být vytvořen akční plán – ten doposud nevznikl, ač byl opakovaně
poptáván. Podle doporučení hlavního města Prahy (Základní směry prorodinné politiky
hlavního města Prahy na období 2021 – 2022) máme fungovat jako koordinační prvek, který v
rámci Komunitního plánování sociálních a návazných služeb, v rámci svých dalších
strategických dokumentů a v rámci dalších aktivity realizuje rodinnou politiku.
Zastupitelka T. Hauffenová: Nerozumím to, tyto skutečnosti jste museli vědět již dříve (před
tím). Není mi jasné, proč od toho dáváte nyní ruce pryč.
Zastupitel M. Kočí: Dokument byl zveřejněn později, než jsme začali pracovat na vlastním.
Zastupitel O. Počarovský: Navazuji na zast. T. Hauffenovou – proč nejdříve děláte koncepci a
najednou jste se rozhodli, že to není potřeba, že to dělá hlavní město Praha?
Zastupitel P. Mareš: Programové prohlášení RMČ Praha 10 má zakotvenu zodpovědnou
rodinnou politiku. Ještě než vznikla koncepce, tak Mgr. R. Dlouhá obcházela výbory a odbory,
všichni vznik koncepce doporučili, ustavila se pracovní skupiny. Návrh na ustavení pracovní
skupiny předložil M. Kočí. Bylo by ještě pochopitelné, kdyby se práce na koncepci rodinné
politiky MČ Praha 10 zastavily 17. 2. 2021, když svůj dokument schválilo hlavní město. Na
koncepci se však pracovalo dál a dokument byl slaďován právě s koncepcí hlavního města.
Na koncepci se však pracovalo dál a dokument byl slaďován právě s koncepcí hlavního
města. Práci jsme dokončili a návrh koncepce předložili veřejnosti. Naším stanoviskem to
doporučujeme.
Zastupitelka Z. Freitas Lopesová: Stojím za tím, že Piráti realizují prorodinnou politiku. Ve všech
oblastech, kde působíme, reflektujeme aspekty rodinné politiky. Byla jsem k dokumentu
skeptická od začátku. Výsledek bohužel nebyl takový, jaký bychom chtěli předkládat, takže
jsme se raději rozhodli pro zastavení. Rodinnou politiku nicméně děláme, a to v rozsahu všech
závazných dokumentů.
Zastupitel P. Mareš: Tento názor respektuji, ale vše probíhalo s jednoznačným souhlasem pana
radního, který nyní práce o své vůli ukončil.
Zastupitel M. Sekal: Alzheimer centrum v Malešicích – má parkoviště, které zřejmě nevyužívá.
Nyní je vhodná doba zjišťovat, zda chce AC to parkoviště využívat.
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Zastupitel M. Pobuda: Beru si to za své.
Zastupitel O. Počarovský: Vznesl znovu dotaz, jaký bude další postup s koncepcí rodinné
politiky? Žádá jasné slovo a hmatatelný výstup z jednání.
Zastupitel M. Kočí: Už to zaznělo – nám stačí prosazování zodpovědné rodinné politiky na
platformě stávajících dokumentů, např. Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a
návazných služeb, bytová politika, reflexe sociodemografický analýz a dalších.
Zastupitel P. Mareš vznáší dotaz, zda jednotlivými kroky bude p. radní chodit na jednání VSZ.
Na to zastupitel M. Kočí odpovídá, že pokud pocítí potřebu, tak s tím na výbor přijde.
Zastupitelka V. Žolčáková vznesla dotaz, zda to takto bylo řešeno na úrovni rady MČ. M. Kočí
reagoval, že je to uzavřené, žádný materiál nebyl.
Předseda VSZ poděkoval všem členům i hostům za účast na jednání a jednání v 18:43 hod.
ukončil.
V Praze 28. 9. 2021
Schválil:
Ověřila:

M. Pobuda, předseda Výboru sociálního a zdravotního
Mgr. T. Hauffenová
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