Zápis z 25. jednání Výboru sociálního a zdravotního ZMČ Praha 10 konaného
dne 24. 11. 2021
Jednání bylo zahájeno v 17:10 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. Veronika Žolčáková
Nepřítomni: Mgr. Ondřej Počarovský, PaedDr. Martin Sekal – omluveni
Hosté: dle prezenční listiny
1. Schválení programu 25. zasedání VSZ
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Schválení programu 25. zasedání VSZ
Určení ověřovatele
Informace o schválení zápisu z 24. zasedání VSZ
Materiál „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 2022“
5. Materiál „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci
vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 3. čtvrtletí 2021“
6. Rozpočet v oblasti 0051
7. Diskuse
Hlasováno o programu ve výše uvedené podobě:
Výsledek hlasování:
Pro

5

Proti

0

Zdržel se hlasování
0

2. Určení ověřovatele
Za ověřovatele zápisu byla navržena Mgr. Veronika Žolčáková.
Hlasováno o ověřovateli:
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti

0

3. Informace o schválení zápisu z 24. zasedání VSZ
1

Zdržel se hlasování
0

Zápis z 24. 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 vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10 na
podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok
2022“
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 19. 11. 2021. Materiál představil Pavel Petřík.
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/25/01:
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 2022 (P10472799/2021)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti

0

Zdržel se hlasování
0

5. Materiál „Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci
vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 3. čtvrtletí
2021“
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 19. 11. 2021. Materiál představila Mgr. Petra
Jonášová, vedoucí oddělení zdravotnictví a zřízených organizací.
Diskuse:Hlasováno o usnesení VSZ/25/02/:
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 2021
(P10-467793/2021)“ a souhlasí s jeho předložením RMČ a ZMČ.
Výsledek hlasování:
Pro
5

Proti

0
2

Zdržel se hlasování
0

6. Rozpočet v oblasti 0051
Podkladový materiál byl členům VSZ rozeslán 10. 11. 2021. Rozpočet v oblasti 0051 a dotace
pro oblast sociální a zdravotní v kapitole 0064 představil P. Petřík, vedoucí odboru sociálního.
Diskuse: Hlasováno o usnesení VSZ/25/03:
Výbor sociální a zdravotní
bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2022 v odvětví 0051 (sociální věci) a v odvětví 0064
(veřejná finanční podpora) §4359
Výsledek hlasování:
Pro
4

Proti

0

Zdržel se hlasování
1

7. Diskuse
Předseda VSZ konstatoval, že prohlídka NZDM proběhne v odloženém termínu, a to vzhledem
k aktuální epidemické situaci.
V diskusi vystoupil host, p
Doporučil, aby MČ Praha 10 učinila kroky, které by
podpořily akci Milostivé léto, případně dlužníky, o kterých městská část ví. Navrhl, že by MČ
mohla vyzvat doporučeným dopisem dlužníky, kteří městské části dluží, aby využili akce
Milostivé léto.
doplnila, že jsou inspirováni Prahou 7, kde oslovili 66
dlužníků. Dělá to i Praha 6 a další městské části. Bylo by dobré, kdyby z Prahy 10 někdo využil
část svého úvazku a toto oslovení provedl. Popsala problémy dluhové problematiky (zejména
dopady na dlužníky a jejich rodiny).
Předseda VSZ uvedl, že nad podnětem již vedení přemýšlelo. Sám uvedl, že si projednání
s vedením MČ bere na starosti.
V diskusi tento postup doporučil p. Mareš. (Informace proběhne v nejbližším vydání radničních
novin (str. 4). Dopisy podporuje. Je důležité, aby byl jasný časový plán, jelikož není mnoho
času. Podporuje oslovení těchto lidí.
Pí. Žolčáková se též připojila, doporučuje to a upozorňuje, že není mnoho času.
Předseda VSZ uvedl, že již zítra začne zjišťovat postup ostatních městských částí. Upozornil
však na problémy v rámci byrokracie se zjišťováním adres a informací o dlužnících, které
mohou celou akci značným způsobem pozdržet.

3

Paní Lexová uvedla, že i CSOP se připojuje k Milostivému létu. V rámci veřejných opatrovníků
se to taktéž řeší.
– uvedla, že celá věc se klidně může vyřešit jen na vedení (nemusí to
projednávat oficiálně RMČ). Tak to vnímá i předseda VSZ.
Předseda VSZ poděkoval všem členům i hostům za účast na jednání a jednání v 17:40 hod.
ukončil.
V Praze 1. 12. 2021
Schválil:
Ověřila:

Mikuláš Pobuda, předseda VSZ
Mgr. Veronika Žolčáková
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