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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

    

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas 
ZHMP 

 

ZÁPIS z 11. jednání 

Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP konaného dne 4. 12. 2019 ve 14:00 hod. 

1. patro, místnost č. 135, Nová Radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

     

 
Přítomni: Ing. Miloš Růžička, Ing. Jana Komrsková, PharmDr. Petr Fifka, MUDr. Marián Hošek, Mgr. Marcela 

Janečková, MUDr. Tomáš Kaštovský, Ing. Ladislav Kos, MUDr. Alena Weberová  

Omluveni: Mgr. Petr Kubíček, Stanislav Nekolný, MBA, Martin Tománek  

Nepřítomni: Ing. Radek Lacko  

Hosté: radní Mgr. Milena Johnová, radní PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., Ing. Alice Mezková, zástupkyně 
ředitele MHMP pro Sekci služeb občanům, Mgr. Lenka Němcová, ředitelka SML MHMP, Mgr. Martin 
Ježek, ředitel ZDR MHMP 

Jednání řídil: Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP  

 

Schválený program: 
 

Bod Věc 

1. Zahájení 

2. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení zápisu ze dne 13. 11. 2019 

3. Situace v následné a dlouhodobé péči v Praze 

4. Nemocnice Na Františku - informace o postupu v převzetí 

5. Koncepce rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy 

6. Tisk Z-7643 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů s příspěvkovou organizací 
Pohřební ústav hl. m. Prahy 

7. Zajištění a financování lékařské pohotovostní služby hlavním městem Prahou v roce 2020 

8. Tisk Z-7585 k žádosti příjemce dotace Sportovní klub Dolní Měcholupy, o.s., o změnu termínů vyplývajících z 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu, tisky Z-7703, 7833 a usnesení RHMP č. 
2719 ze dne 2. 12. 2019 

9. Termíny jednání výboru pro rok 2020 

10. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP 

11. Různé 

 
K jednotlivým bodům programu: 

1. Zahájení 

Jednání výboru zahájil ve 14.08 předseda M. Růžička, který přivítal přítomné členy výboru, zejména novou 
místopředsedkyni výboru Ing. Janu Komrskovou, která nahradila Mgr. Evu Horákovou, a hosty. 

Přítomno 7 členů výboru, výbor je usnášeníschopný. 

Z jednání výboru je pořizována audionahrávka. 
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2. Schválení programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení zápisu ze dne 13. 11. 2019 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Předseda výboru M. Růžička navrhl stažení bodu 5. Koncepce rozvoje paliativní péče - materiál nebyl dokončen – 
a zařazení dodatečně rozeslaných materiálů, tisků R-34618, R-34935 a R-34970, k bodu 8.  

Ověřovatelem zápisu byla navržena Jana Komrsková, která s návrhem souhlasí. 

K zápisu z 10. jednání Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP, které se konalo 13. 11. 2019, nebylo 
připomínek. 

Usnesení č. U-VZ-0050 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   s c h v a l u j e  

1.  upravený program 11. jednání výboru a ověřovatelku zápisu, kterou je Jana Komrsková 
2.  zápis z 10. jednání výboru konaného dne 13. listopadu 2019 

přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

3. Situace v následné a dlouhodobé péči v Praze 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Materiál zpracoval dlouholetý ředitel LRS Chvaly, o.p.s., MUDr. Ing. Petr Fiala na základě statistik a materiálů 
z následujících zdrojů: Český statistický úřad (ČSÚ), Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), Asociace 
českých a moravských nemocnic (AČMN), Asociace nemocnic ČR (AN ČR), Analytická komise dohodovacího řízení 
(AKDŘ), Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS), Zpráva ombudsmana ze systematických návštěv v LDN, 
Charita ČR. 

P. Fiala uvedl, že v průběhu r. 2019 bylo zveřejněno několik pro Prahu důležitých dokumentů s řadou analýz 
a prognóz dotýkajících se zásadním způsobem zdravotní, zdravotně-sociální a sociální problematiky Pražanů. Situaci 
s rostoucím počtem starších občanů považuje za alarmující. Pro rok 2024 se předpokládá, že počet lidí v seniorském 
věku přesáhne v Praze 300 tisíc osob (cca 331 tis., tedy 25,4 %). Praha disponuje vyšším počtem akutních lůžek ve 
srovnání s ostatními regiony ČR - celkem je v HMP 8 193 akutních lůžek. V přepočtu na 1000 obyv. je to 6,4 lůžka 
(průměr ČR je 4,5), akutní péče je tak saturována zejména státními nemocnicemi. Naproti tomu je v následné 
a dlouhodobé péči situace opačná, HMP zde má značný deficit, neboť má pouze 3 500 lůžek (2,7/1000 obyv.). Po 
odečtení 1 343 psychiatrických lůžek, která se dle metodiky OECD už i v ČR počítají zvlášť, je to už jen 2 157 
neakutních lůžek, tj. 1,7 lůžek/1000 obyvatel. Praha se tak ocitá až na konci žebříčku krajů. Obložnost těchto lůžek je 
dlouhodobě 90%, což v praxi znamená, že další navyšování kapacity je možné jen navýšením lůžkového fondu, a to 
buď rozšířením stávajících kapacit (přístavby), budováním nových zařízení nebo kombinací obojího. Podprůměrné 
platy v následné péči mají za důsledek snižující se počty úvazků. 

LRS Chvaly, o.p.s., zajišťuje pro Pražany následnou rehabilitační péči, dále domácí péči, sociální lůžkovou péči, 
rehabilitační ambulanci, podle potřeby i respitní pobyty. Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení s právní formou 
neziskové organizace - obecně prospěšné společnosti. Má však jen 50 lůžek, a proto usiluje o navýšení své kapacity. 
Výsledně by zde mělo být 200-250 následných lůžek různého typu, včetně hospice či lůžek pro pacienty 
s Alzheimerovou demencí. Celý areál v Praze 20 - Horních Počernicích je už od r. 1996 dle územního plánu HMP 
určen na občanskou vybavenost pro zařízení zdravotní, sociální, školská, vč. ubytování. Celý projekt areálu je pojatý 
jako „Komunitní centrum“, kde je propojena řada dalších činností a aktivit. Do současnosti investovalo LRS do 
stavební dokumentace k rozšíření své kapacity na poskytování služeb už několik desítek mil. Kč, což je pro neziskovou 
organizaci značně zatěžující. V současnosti je k dopracování a podání aktualizované dokumentace do stupně 
územního rozhodnutí třeba 9,2 mil. Kč. Inovativní pojetí dlouhodobé a následné péče získalo podporu WHO a projekt 
také získal kladné stanovisko a předběžnou podporu Evropské komise z Bruselu, z jejíž zdrojů má být financován. LRS 
Chvaly, o.p.s., je připraveno poskytnout Praze své dlouholeté know-how v této oblasti a nabídnout spolupráci celého 
týmu svých odborníků. 

M. Hošek považuje projekt za potřebný a doporučuje jej podpořit, upozornil na komplexní problematiku další péče 
o osoby propouštěné z akutních lůžek. 

Předseda výboru M. Růžička by projekt po konkretizaci též k podpoře doporučil. 

Radní M. Johnová považuje za důležité budovat další lůžka pro následnou péči. 
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M. Janečková upozornila na potřebu vyváženosti lůžkové a komunitní péče zajišťované u pacientů v domácím 
prostředí a dotázala se, jak se k problematice staví zdravotní pojišťovny. 

P. Fiala sdělil, že pojišťovny souhlasí s rozšiřováním lůžek následné péče. 

Radní M. Johnová potvrdila, že balancování různých typů péče je nezbytné, ale současný nedostatek lůžek je 
realitou. 

M. Růžička doporučuje další diskusi nad konkrétními problémy a opatřeními. 

Usnesení č. U-VZ-0051 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o situaci v oblasti následné a dlouhodobé péče prezentovanou MUDr. Ing. Petrem Fialou 
přijato jednomyslně, pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

4. Nemocnice Na Františku - informace o postupu v převzetí 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Materiál je zpracován, ale nebyl k dispozici před začátkem jednání. 

Radní M. Johnová informovala, že se protáhlo jednání o převodu majetku. Předpokládá uzavření čtyřstranné 
smlouvy mezi hl. m. Prahou, městskou částí Praha 1, Nemocnicí Na Františku a Metropolitní nemocnicí Na Františku 
(MNNF), kterou by měla v prosinci pojednat Praha 1 a v lednu Rada HMP. Smlouva řeší mnoho oblastí - majetek, 
zaměstnance, poskytování služeb. Převzetí nemocnice se předpokládá v posunutém termínu od 1. dubna 2020, 
během dubna proběhne předání a následně do 30. 10. 2020 audit pro kontrolu efektivnosti převodu. 

Sjednání užívacího práva k nemovitostem bude formou smlouvy o zřízení služebnosti (věcné břemeno). Smlouva 
o zřízení služebnosti bude uzavřena bezúplatně na dobu 50 let. Zisk z provozu bude využit pro provoz nemocnice. 
Bude zachován provoz lékařské pohotovostní služby, akutní i následné péče. Smlouva řeší i provoz lékárny 
v Palackého ulici, pohotovostní režim lékárny bude převeden do prostor MNNF. Předpokládá se rekonstrukce 
stravovacího provozu. 

T. Kaštovský upozornil na skutečnost, že výbor neobdržel písemný materiál předem. Bude materiál předložen 
Zastupitelstvu HMP? Rád by měl možnost o materiálu diskutovat. 

Radní M. Johnová sdělila, že jednání jsou složitá, čekalo se na stanovisko městské části Praha 1 - poslední jednání 
proběhlo 3. 12. 

M. Ježek, ředitel ZDR MHMP, sdělil, že se připravuje revokace usnesení kvůli posunu termínů. 

P. Fifka poznamenal, že se nemocnice řeší již po několikáté. Členové výboru od začátku upozorňovali, že projekt  je 
velmi náročný. Proto také dochází k neustálým změnám. Domnívá se, že termíny byly od začátku nereálné, a trvá 
také jeho přesvědčení, že nejlepší variantou je odsvěření majetku a plný provoz v režii HMP. 

Radní M. Johnová se domnívá, že termíny byly reálné, ale jednání se zpozdila kvůli složitosti politických jednání mezi 
městskou částí Praha 1 a hl. m. Prahou. Časový harmonogram se sice mění, ale jednání pokračují dále.  

P. Fifka konstatoval, že téma je závažné, a připomněl, že se i jako představitelé opozice vždy snažili o hledání 
odborného konsensu. V tuto chvíli má ovšem dojem, že jednání každou chvíli mění směr a pracuje se se stále novými 
variantami a že se problém z odborné roviny příliš přesunul do roviny politické, a upozorňuje, že na to opozice 
patrně zareaguje změnou svého přístupu. 

M. Růžička poznamenal, že téma udržení provozu a personální stability nemocnice je zásadní a cesta k tomuto cíli je 
složitá. Není ale pravda, že dosud nejsou vidět žádné výsledky. Mnoho zásadního již bylo vykonáno: nemocnice je 
stabilizována, snížil se rozpočtový schodek, je uzavřena smlouva s VZP, je projednána a schválena Koncepce rozvoje. 
I přes nedostatky se daří posouvat k vytčenému cíli, ještě nikdy se podle něj nepodařilo k cíli dospět tak blízko.  

Ředitel M. Ježek upozornil, že jednotlivé varianty možného uspořádání byly známy od začátku, jen dochází ke změně 
na základě průběžných jednání. 

Členové výboru požadují včasné písemné informace o postupu v jednání o převodu Nemocnice Na Františku. 
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Usnesení č. U-VZ-0052 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o postupu prací na převzetí Nemocnice Na Františku hl. m. Prahou 
nepřijato, pro: 4 proti: 0 zdržel: 2 

Usnesení nebylo přijato: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 1 

5. Tisk Z-7643 k návrhu na sloučení příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů s příspěvkovou organizací 
Pohřební ústav hl. m. Prahy 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Předseda výboru M. Růžička uvedl, že na jednání Zastupitelstva HMP v listopadu bylo dohodnuto, že jednání 
pokračují na půdě klubů. 

Radní M. Johnová sdělila, že odbor ZDR MHMP připravil rozšíření a zpřesnění důvodové zprávy, která obsahuje 
vypořádání připomínek a doplnění informací, včetně informací o proběhlé kontrole. 

Předseda výboru M. Růžička navrhl hlasovat o tom, že výbor bere materiál na vědomí. 

T. Kaštovský upozornil, že podkladový materiál byl rozeslán až v den jednání výboru. Vzhledem k tomu, že nebyl 
k dispozici předem, nelze se k němu momentálně vyjadřovat. 

K bodu jednání nebylo přijímáno usnesení. 

6. Zajištění a financování lékařské pohotovostní služby hlavním městem Prahou v roce 2020 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Materiál k zajištění a financování lékařské pohotovostní služby (LPS) byl předložen na základě usnesení Rady HMP 
č. 2667 ze dne 2. 12. 2019, je připraven tisk Z-7869 k projednání v Zastupitelstvu HMP. Hlavní město Praha jako vyšší 
územně samosprávný celek zodpovídá v obvodu své působnosti za organizaci a zajištění LPS. 

Radní M. Johnová uvedla hlavní změny v zajištění oproti roku 2019. Jedná se o rozšíření ve Fakultní nemocnici 
Královské Vinohrady o stanoviště v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. Toto uspořádání bylo dohodnuto 
s ohledem na plánované ukončení činnosti stanovišť LPS provozovaných poskytovatelem EUC Klinika Praha, a.s., 
které finančně podporovaly městské části Praha 10 a Praha 11, s tím, aby byla spádová oblast těchto městských částí 
i nadále v tomto směru dostatečně kompenzována. Stanoviště LPS v oboru zubní lékařství ve Všeobecné fakultní 
nemocnici Praha nebude pro rok 2020 již do oficiálního systému zařazeno, a to s ohledem na specializovanou 
stomatochirurgickou péči, kterou v současné době poskytuje pacientům na doporučení. Vzhledem ke skutečnosti, že 
se nejedná o komplexní pohotovostní službu v oboru zubní lékařství, nebude pro tento obor zmíněnému 
poskytovateli dotace hlavního města Prahy v roce 2020 již poskytnuta. V souladu s ust. § 110 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 372/2011 Sb. bude systém rozšířen o stanoviště lékárenské pohotovostní služby, které bude v nepřetržitém 
režimu zajišťovat od 1. 1. 2020 Nemocnice Na Františku na adrese Palackého 5, 110 00 Praha 1. Poskytnutí 
finančních prostředků formou účelové neinvestiční dotace se navrhuje v celkové výši 31,4 mil. Kč, což je o 5 mil. Kč 
více než v roce 2019. 

M. Ježek doplnil, že s ohledem na časovou vytíženost zubní pohotovostní služby a kvůli personálnímu obsazení dojde 
k úpravě ordinačních hodin v rozsahu 18-24 hodin. Dále se předpokládá k 1. 7. 2020 přesun stanoviště LPS v oboru 
všeobecné praktické lékařství, zajišťované Městskou poliklinikou Praha, do Metropolitní Nemocnice Na Františku, 
příspěvkové organizace hl. m. Prahy; poskytování tohoto oboru LPS v Městské poliklinice Praha bude ukončeno 
k 30. 6. 2020. 

P. Fifka upozornil na snahu zajistit péči v kontextu situace ve zdravotnictví, domnívá se, že do budoucna bude 
potřebné jednat s ministerstvem zdravotnictví o poskytování péče ve fakultních nemocnicích. Jednu pohotovostní 
lékárnu pro celou Prahu považuje za nedostatečnou, upozorňuje na možnou legislativní iniciativu ve věci výdeje 
antibiotik na LPS. 
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Usnesení č. U-VZ-0053 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   d o p o r u č u j e  

návrh na zajištění LPS hl. m. Prahou ve znění tisku Z-7869 Zastupitelstvu hl. m. Prahy ke schválení 
přijato jednomyslně, pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

7. Tisk Z-7585 k žádosti příjemce dotace Sportovní klub Dolní Měcholupy, o.s., o změnu termínů vyplývajících 
z veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace - víceletého grantu, tisky Z-7703, 7833 a usnesení RHMP 
č. 2719 ze dne 2. 12. 2019 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Jedná se o tři tisky řešící problémy s poskytnutými investičními granty a problémy s dodržením smluvních podmínek. 
Požadované dodatky k již uzavřeným smlouvám mají zajistit jednak posuny termínů plnění, jednak posun termínu 
dosažení účelu. 

V případě SK Dolní Měcholupy (Z-7585) se jedná o další dodatek k uzavřené víceleté smlouvě v roce 2017 na 
investiční dotaci, kdy se nepodařilo splnit podmínky dodatku č. 1. Odbor SML MHMP proto nedoporučuje uzavření 
dalšího dodatku. 

V případě BLK Slavia Praha (Z-7833) se jedná pouze o posunutí termínu kolaudace, žádné další finanční prostředky již 
nebudou čerpány. Spolku byla usnesením Zastupitelstva HMP č. 25/4 ze dne 30. 3. 2017 schválena víceletá dotace na 
výstavbu sportovní haly Hloubětín se dvěma sportovními plochami pro halové kolektivní i individuální sporty. 
Požadovaný termín dosažení stanoveného účelu dotace je 30. 9. 2020 a požadovaný termín předložení platného 
kolaudačního rozhodnutí je 31. 12. 2020. S ohledem na kontrolní činnosti je navrhováno termín dosažení 
stanoveného účelu dotace a termín předložení platného kolaudačního rozhodnutí spojit v termín jeden, a to 
31. 12. 2020. Původní termín čerpání a termín vyúčtování dotace na rok 2019 se neprodlužuje, zůstává stejný dle 
uzavřené smlouvy - do 31. 1. 2020. Požadovaná změna termínu pro kolaudaci a dosažení účelu bude v případě 
schválení Zastupitelstvem HMP realizována uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě. Dle stanovisko supervizora je postup 
prací v pořádku, termín kolaudace v prosinci 2020 je reálný, proto odbor SML MHMP doporučuje žádosti vyhovět. 

V případě žádosti příjemce dotace SK Ďáblice (Z-7809; usnesení RHMP č. 2719 ze dne 2. 12. 2019) se jedná 
o jednoletý investiční grant - o změnu termínů vyplývajících z veřejnoprávní smlouvy. Spolku SK Ďáblice z.s. byla 
usnesením Zastupitelstva HMP č. 34/6 ze dne 22. 2. 2018 schválena jednoletá dotace na výstavbu multifunkční haly. 
Se spolkem byl dne 31. 1. 2019 uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o prodloužení termínů do 30. 11. 2019, neboť pro 
průtahy při zajišťování stavebního povolení nebylo reálné, aby spolek předložil veřejnoprávní titul pro provedení 
stavby ve stanoveném termínu do 30. 11. 2018. Stavební řízení stále probíhá, a proto spolek žádá podruhé 
o prodloužení termínů o dalších 12 měsíců. 

Dle sdělení ředitelky SML MHMP L. Němcové není projekt řádně stavebně připraven, proto odbor SML MHMP 
uzavření dalšího dodatku nedoporučuje. Návrh na nesouhlasné stanovisko s uzavřením dodatku č. 2 je předložen z 
důvodu rozporu s podmínkami Programu schváleného usnesením RHMP č. 1842 ze dne 15. 8. 2017. Program byl 
vyhlášen pro rok 2018 a stanovil podmínky a lhůty, které musí být splněny pro to, aby žadatel uspěl a dotaci na svůj 
projekt obdržel. Jednou z podmínek přidělení dotace bylo prokázání vysoké stavební připravenosti a rovněž byla 
stanovena lhůta pro předložení stavebního povolení, a to do 30. 11. 2018. Lze akceptovat, že s ohledem na 
nepředvídané okolnosti může dojít k průtahům a stavební povolení není vydáno ve stanoveném termínu. V tomto 
případě však již jednou uzavřením dodatku č. 1 kvůli prodloužení termínů pro předložení stavebního povolení, 
naplnění účelu smlouvy a předložení závěrečného vyúčtování došlo. Program byl vyhlašován na jeden rok. Soustavné 
prodlužování termínů může být vnímáno jako netransparentní a nespravedlivé vůči ostatním žadatelům. Navíc 
příjemci dosud nebylo poskytnuto žádné plnění. Příjemci bylo doporučeno, aby za stavu vyšší připravenosti znovu 
řádně podal žádost o dotaci. 

Předseda výboru M. Růžička, vyslovil se stanoviskem SML MHMP nesouhlas a zdůraznil několik bodů, které by podle 
jeho názoru měly být při posuzování podobných situací brány v úvahu. Poukázal zejména na to, že jen v relativně 
malém procentu případů - ale projekt SK Ďáblice do této skupiny patří - je předmětem dotace vznik nového 
veřejného sportoviště, přičemž takové sportoviště navíc po uplynutí deseti let přejde do majetku HMP. Projekt 
tohoto druhu je přirozeně velmi náročný na přípravu, což tvůrci tisku při jeho vytváření reflektovali - tisk byl do 
připomínkového řízení poslán ve znění „rada a zastupitelstvo doporučují prodloužení termínu“. Toto stanovisko se 
změnilo po vyjádření odboru LEG, který uvedl, že „nelze akceptovat prodlužování termínů donekonečna, neboť je 
tím narušován koncept samotného Programu … tzv. jednoletý grant“.  
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Podle názoru M. Růžičky je taková formulace jednak vágní, jednak zavádějící, neboť uzavření druhého dodatku 
rozhodně nelze kvalifikovat jako „prodlužování donekonečna“. V odůvodněných případech a s přihlédnutím ke 
složitosti realizace je podle něj uzavírání dalších dodatků možné a legální. Neexistuje a ani nemůže existovat žádný 
pevný počet dodatků ke smlouvě, termín „donekonečna“ také není platným právním stanoviskem - nedefinuje 
a nestanovuje žádnou objektivní hranici.  

Předseda M. Růžička rovněž namítl, že pokud je ve vztahu k těmto projektům uváděno, že se jedná o jednoleté 
projekty, lze to z logiky věci chápat spíše jako jednorázovou platbu ze strany HMP, realizovanou najednou v jednom 
kalendářním roce. V této souvislosti připomněl, že dotace SK Ďáblice dosud vyplacena nebyla. 

V následující diskusi se probíraly okolnosti poskytování investičních dotací a jejich čerpání. Problémy se zajišťováním 
stavebních povolení pro menší řešitele, malé sportovní kluby. Hodně času se věnovalo podmínkám poskytnutí 
víceletých i jednoletých investičních grantů, jejich plnění a případným úpravám pro budoucí roky.  

V 15.43 odešel M. Hošek, přítomno 6 členů - výbor je usnášeníschopný. 

M. Růžička poznamenal, že ne vždy jsou průtahy ve stavebním řízení zapříčiněny vinou žadatelů.  

P. Fifka zmínil, že problematika investic pro sportovní zařízení je náročná a pro posuzování investic není koncepce. 

L. Kos zdůraznil, že pokud nejsou splněny podmínky, za nichž byl grant poskytnut, nelze problém řešit dodatečnými 
úlevami. 

Čtvrtým je tisk Z-7703 k návrhu na uzavření smlouvy o finanční spoluúčasti na organizaci Her IX. zimní olympiády dětí 
a mládeže ČR 2020 (ZODM 2020) v Karlovarském kraji. Olympiády dětí a mládeže jsou projektem Českého 
olympijského výboru a hl. m. Praha dosud na všechny letní i zimní hry vysílala své reprezentační výpravy. 
Reprezentace hl. m. Prahy vybojovala na letošních letních hrách v Libereckém kraji celkem 88 cenných kovů, dosáhla 
na medailové pozice v 15 disciplínách z 19 a obsadila v celkovém hodnocení krajů historicky nejlepší první místo. 
Předmětem tisku je komplexní zajištění podmínek pro účast sportovní reprezentace hl. m. Prahy a podmínky úhrady 
příspěvku hl. m. Prahy na organizaci ZODM 2020, která proběhne v Karlovarském kraji v termínu 19.-24. 1. 2020. 
Celkové náklady za ubytování a stravu 135 členů výpravy hl. m. Prahy budou činit 324 000 Kč. 

Usnesení č. U-VZ-0054 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   d o p o r u č u j e  

1.  Zastupitelstvu HMP schválit materiál ve znění tisku Z-7585, tedy neschválit změnu účelu dotace a změnu 
termínů stanovených smluvně 

přijato jednomyslně, pro:6 proti:0 zdržel:0 
2.  Zastupitelstvu HMP schválit materiál ve znění tisku Z-7703 

přijato jednomyslně, pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 
I I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

tisk Z-7833 a Z-7809 
přijato jednomyslně, pro: 6 proti: 0 zdržel:0 

přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

8. Termíny jednání výboru pro rok 2020 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

Přehled navržených termínů pro rok 2020, kdy je dnem jednání středa od 14 hodin, obdrželi členové výboru 
s pozvánkou. K navrženému harmonogramu jednání nebylo připomínek. 

Usnesení č. U-VZ-0055 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   s c h v a l u j e  

termíny pro jednání výboru pro rok 2020, které jsou přílohou č. 1 zápisu 
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

9. Souhrnná informace o tiscích předkládaných Radě a Zastupitelstvu HMP 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
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K předloženému přehledu tisků nebylo připomínek. 

Usnesení č. U-VZ-0056 

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 
I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

předloženou informaci o materiálech připravovaných k projednání Radou a Zastupitelstvem HMP 
přijato jednomyslně, pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0 

10. Různé 

Předkladatel: předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

V 16.03 odešla M. Janečková, přítomno 5 členů - výbor není dále usnášeníschopný. 

 Nemocnice Na Bulovce - stanovisko k provozní činnosti a nájemní smlouvě 

Ředitel odboru HOM MHMP se dopisem obrátil na předsedu výboru M. Růžičku se žádostí o stanovisko 
k majetkoprávním vztahům mezi HMP a Nemocnicí Na Bulovce. Materiál, který byl členům VZSVČ ZHMP předložen, 
předtím projednal Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP, který si stanovisko 
VZSVČ vyžádal. Součástí předloženého materiálu je i znalecký posudek o ceně obvyklého nájemného č. 1895-44-2016 
ze dne 4. 11. 2016. obvyklá nájemní cena staveb a pozemků byla posudkem stanovena ve výši 36.391.808 Kč za rok. 

M. Růžička považuje za potřebné, aby hl. m. Praha získalo z nájmu co nejvíce finančních prostředků. Požadavek na 
stanovisko výboru není jasný, výbor řeší zdravotní péči, která je HMP poskytována v Nemocnici Na Bulovce 
v minimálním rozsahu.  

Radní M. Johnová doplnila, že HMP (Městská poliklinika Praha) zajišťuje v areálu nemocnice pouze provoz 
protialkoholní záchytné stanice. 

P. Fifka se domnívá, že Nemocnice Na Bulovce představuje majetkově strategické řešení, HMP není poskytovatelem 
péče. 

 Vystoupení hosta - předsedy SK Ďáblice z.s. Michala Mošničky 

Předseda SK Ďáblice podal vysvětlení k projednávané problematice jednoleté investiční dotace - spolek nesplnil 
pouze jednu podmínku, a to stavební povolení. Pozemek je hl. m. Prahy, stavební řízení bylo zahájeno a všechna 
stanoviska jsou doložena. 

L. Kos doporučuje o situaci debatovat na jednání Zastupitelstva HMP. Pro další období je stavební připravenost 
v určité fázi již počáteční podmínkou. 

M. Růžička považuje za nezbytnou předvídatelnost ve financování a určitou kontinuitu, dále také za vhodné 
uvažování o možnosti financovat samostatně stavební přípravu. 

 Koncepce sportu - T. Kaštovský 

T. Kaštovský se domnívá, že bylo externí firmě zadáno zpracování koncepce sportu v hl. m. Praze, v nedávné době 
byly městské části obeslány dotazníkem na sportoviště s termínem vyhotovení do 20. 12. 2019. 

Předseda Výboru, Ing. Růžička, požádal ředitelku odboru SML MHMP o bližší informace a o poskytnutí podkladů 
předcházejících výběru zhotovitele. 

Ředitelka odboru SML MHMP L. Němcová podala následující vysvětlení: byla vyhlášena zakázka na zhotovitele 
a vybrána firma BDO Advisory s. r. o., s níž byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování strategického rozvojového 
dokumentu „Plán rozvoje sportu v hl. m. Praze 2021 - 2032“. Součástí zpracování koncepce je získání informací od 
městských částí a dalších organizací. Zpracovatel sám nemá informace k dispozici. Město nemá potřebné informace 
o sportovištích, bez nichž nelze zpracovávat koncepci. 

Předseda výboru M. Růžička ředitelku L. Němcovou požádal, aby uvedené vysvětlení bylo členům výboru poskytnuto 
i v písemné podobě. 

T. Kaštovský požaduje průběžné informování o postupu prací na koncepci a vyjádření radního V. Šimrala k přípravě 
koncepce. 
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L. Němcová sdělila, že koncepce měla být zpracována již v roce 2018, a slíbila předložit aktuální informace na 
lednovém jednání výboru dne 15. 1. 2020. 

 

V 16:25 odešli J. Komrsková a L. Kos, přítomni 4 členové - výbor není usnášeníschopný. 

 

 

 

Příští jednání výboru se uskuteční dle harmonogramu ve středu 15. ledna 2020. 

Jednání bylo ukončeno v 16.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. Jana Komrsková, Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP  

Zapsal: MUDr. Alena Weberová   

 

Ing. Miloš Růžička 
předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

 
 
 
 

MUDr. Alena Weberová 
tajemnice Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

 



Příloha č. 1 zápisu z jednání Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP dne 4. 12. 2019

Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP

termíny jednání rok 2020

leden 15.01.

únor 05.02.

březen 11.03.

duben 15.04.

květen 13.05.

  červen 10.06.

  září 09.09.

říjen 07.10.

listopad 04.11.

prosinec 09.12.

místnost č. 135 - Nová radnice

Praha 1, Mariánské náměstí 2

Termíny VZSVč ZHMP 
(středa 14:00 – 16:00)




