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Zápis z jednání Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP (dále VZB) 

konaného dne 29. 1. 2015 

 

 

Přítomni:  dle prezenční listiny (přítomno 7 z 9 členů VZB)  

Omluveni:  Bc. L. Hadrava – omluven při zahájení prostřednictvím radního Ing. Lacka, 

přítomní členové VZB s touto formou omluvy souhlasili 

Hosté:   Ing. Radek Lacko – radní hl. m. Prahy; PhDr. Tomáš Klinecký - ředitel odboru 

zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP; Mgr. Josef Vacek - ředitel 

odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP 

 

Jednání VZB bylo zahájeno v 15.05 hod.  

 

Jednání řídil: předseda VZB Ing. Miloš Růžička 

 

 

Program jednání VZB dle pozvánky:  

1) Zahájení a představení členů výboru  

2) Schválení programu jednání  

3) Volba ověřovatele zápisu  

4) Představení ředitelů odborů a tajemníka  

5) Bytový fond hl. m. Prahy a dispozice s ním – informační zpráva (předkladatel: Ing. 

Helena Švrčinová) 

6) Informace ředitelů odborů ZSP a SCZ o činnosti (předkladatelé: PhDr. Tomáš 

Klinecký, Mgr. Josef Vacek) 

7) Návrh programu jednání příštího výboru (podněty členů výboru) 

8) Různé, diskuse  

Program jednání VZB: 

1) Zahájení a představení členů výboru  

Předseda VZB přivítal všechny přítomné; konstatoval, že VZB je usnášeníschopný; představil 

přítomné členy VZB. 

2) Schválení programu jednání  

Předseda VZB otevřel diskuzi o programu jednání. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani 

návrhy. O programu bylo hlasováno: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0  

Program jednání VZB byl schválen.  

3) Volba ověřovatele zápisu  

Předseda VZB navrhl ověřovatelem zápisu JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA a Doc. Ing. 

Mgr. Martina Dlouhého Dr., MSc. Jmenovaní návrh přijali.  

O ověřovateli bylo hlasováno: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0  
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Ověřovatelem zápisu byl schválen JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA a Doc. Ing. Mgr. 

Martin Dlouhý Dr., MSc. 

4) Představení přítomných ředitelů odborů MHMP a tajemnice VZB  

Předseda VZB představil tajemnici výboru, kterou byla ZHMP jmenována Ing. Helena 

Švrčinová, vedoucí bytového oddělení SVM MHMP; PhDr. Tomáše Klineckého, ředitele 

odboru ZSP MHMP a Mgr. Josefa Vacka, ředitele odboru SCZ MHMP. 

5)  Bytový fond hl. m. Prahy a dispozice s ním – informační zpráva (předkladatel: Ing. 

Helena Švrčinová) 

Předseda VZB uvedl bod programu a předal slovo Ing. Heleně Švrčinové. Ta přítomné 

informovala o činnosti bytového oddělení a oddělení podpory transformace bytového fondu 

odboru evidence, správy a využití majetku MHMP a o bytovém fondu HMP – informaci 

v písemné podobě měli členové VZB k dispozici. Dále členy VZB seznámila s připravovanou 

změnou Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností 

v objektech HMP nesvěřených MČ schválených usnesením RHMP č. 958 ze dne 13. 5. 2014 

– s tím, že zásadní změna spočívá v době nájmu bytů: s fyzickými osobami budou uzavírány 

smlouvy výhradně na dobu určitou jednoho roku s možnou prolongací dle § 2285 obč. zák.  

Předseda VZB ZHMP Ing. Miloš Růžička doplnil úvodní slovo a otevřel diskuzi k tomuto 

bodu. Přihlásil se pan Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc., s dotazem na stav 

privatizace. Ing. Švrčinová odpověděla, že v současné době SVM dokončuje prodej 1. etapy 

(neprodány byly pouze 2 technologicky-funkční celky, kdy jeden celek byl do I. etapy zařazen 

dodatečně a dosud není k dispozici znalecký posudek na cenu; u druhého celku se čeká na 

odstranění formálních vad, tj. chybného zápisu v katastru nemovitostí); u celků ve 2. etapě je 

připraveno 11 znaleckých posudků, 1 celek byl již prodán; ostatní celky jsou prověřovány, a 

postupně probíhá proces zakládání družstev. 

Do další diskuze se nikdo nepřihlásil. Předseda VZB ukončil diskuzi k tomuto bodu a 

poděkoval Ing. Švrčinové za prezentaci.  

Členové výboru vzali přednesené informace na vědomí. 

6) Informace ředitelů odborů ZSP a SCZ o činnosti (předkladatelé: PhDr. Tomáš 

Klinecký, Mgr. Josef Vacek) 

Předseda VZB uvedl bod a předal slovo předkladatelům.  

Informaci o činnosti odboru ZSP přednesl ředitel PhDr. Tomáš Klinecký – informaci 

v písemné podobě měli členové VZB k dispozici.  

Informaci o činnosti odboru SCZ přednesl ředitel Mgr. Josef Vacek – informaci v písemné 

podobě měli členové VZB k dispozici.  

Předseda poděkoval za prezentace a vyzval členy výboru k diskuzi. Členové výboru neměli 

žádné dotazy.  
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Členové výboru vzali přednesené informace na vědomí. 

7) Návrh programu jednání příštího VZB (podněty členů VZB) 

Předseda VZB upozornil členy VZB na termínový kalendář jednání s tím, že s případnými 

změnami budou včas obeznámeni. Členové výboru vzali tuto informaci na vědomí. 

 

Podnět k programu příštího jednání VZB: 

- PhDr. H. Briardová: budova DUM – Dům učitelů Modřany, ulice Kutilova 2/361. 

Vznesla dotaz, co HMP s tímto objektem zamýšlí. Společnost KB systém CZ, a.s. 

(provozovatel) měla záměr zde zrealizovat dům pro seniory a pro neochotu MHMP 

nebyl plán realizován.  

Předseda VZB uvedl, že od příslušného odboru MHMP vyžádá písemnou informaci, 

kterou předloží na další jednání VZB.  

- Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr., MSc.: VZB by měl být informován o aktuální 

situaci v ZZS HMP. Předseda VZB požádal Ing. Radka Lacka o podání stručné 

informace. Pan radní informoval o současném dění v souvislosti se ZZS a o stávkové 

pohotovosti, nicméně bylo konstatováno, že tato situace v žádném případě neovlivní 

chod ZZS, tj. poskytování zdravotní péče Pražanům. Připravuje se finanční a 

personální audit ověřený nezávislým znalcem. PhDr. Helena Briardová 

reagovala dotazem, jaký je časový horizont prošetření celé situace v ZZS a kdy k tomu 

HMP zaujme stanovisko. Pan radní odpověděl, že koncem března by měly být 

k dispozici první zprávy, resp. předběžný výstup z auditu. 

- PhDr. T. Klinecký, navrhl přizvat aktéry sporu v ZZS na jednání VZB. Schválil 

dobrou strategii HMP, tj. zadat zpracování nezávislého auditu. Do výstupu z auditu 

nabádal ke zdrženlivosti, protože se jedná o složku Integrovaného záchranného 

systému HMP a nelze v žádném případě připustit, že by, byť jen na chvíli, 

nefungovala. 

Předseda VZB přednesl k ZZS závěrečné slovo, ukončil diskuzi k tomuto bodu a uvedl, že 

ZZS HMP bude jedním z bodů příštích jednání VZB. Předseda uvedl, že na příští jednání 

VZB dne 26. 2. 2015 budou pozváni ředitel ZZS HMP a předseda odborové organizace. 

8) Závěr jednání 

Předseda VZB informoval, že další jednání VZB se uskuteční 26. února 2015 v 15:00 

v zasedací místnosti 135. Poděkoval všem přítomným za účast a jednání VZB ukončil. 

Jednání VZB bylo ukončeno v 15.54 hod. 
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Zapsala: Mgr. Zuzana Hölzelová 

 

Podpis Ing. Miloše Růžičky, 

předsedy Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP             …………………………………………. 

 

Podpis Ing. Heleny Švrčinové, 

tajemnice Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP             …………………………………………. 

 

Ověřovatel zápisu: 

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA                      …………………………………………. 

 

 

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý Dr., MSc.                             …………………………………………. 

 

 

Příloha k zápisu:  Prezenční listina 

 

 

 

 


