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Výbor pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP 

 

Program 18. jednání 

Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas ZHMP konaného dne 7. 10. 2020 v 15:00 hod. 

, , on-line v prostředí Cisco Webex 

 

BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ PŘIZVANÍ 

1.  Zahájení   

2. T-VZ-0147 Schválení programu jednání, volba ověřovatele 
zápisu 

předseda Výboru 
pro zdravotnictví, 
sport a volný čas 
ZHMP 

 

3. T-VZ-0148 Schválení zápisu ze dne 09.09.2020 předseda Výboru 
pro zdravotnictví, 
sport a volný čas 
ZHMP 

 

4. T-VZ-0155 K návrhu záměru vytvoření modelu 
Metropolitního zdravotnického konsorcia a 
změny zřizovací listiny 
příspěvkové organizace hlavního města Prahy 
Metropolitní nemocnice Na Františku 

předseda Výboru 
pro zdravotnictví, 
sport a volný čas 
ZHMP 

radní Mgr. Milena 
Johnová 

5. T-VZ-0156 K návrhu na poskytnutí finančních prostředků 
formou jednorázové individuální účelové 
investiční dotace z kap. 
0581 Městské části Praha 14 a na úpravu 
rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2020 v 
částce 1,424 mil Kč. 

předseda Výboru 
pro zdravotnictví, 
sport a volný čas 
ZHMP 

radní Mgr. Milena 
Johnová 

6. T-VZ-0150 K návrhu na dofinancování lékařské pohotovostní 
služby zajišťované a financované hlavním 
městem Prahou v roce 2020 

předseda Výboru 
pro zdravotnictví, 
sport a volný čas 
ZHMP 

radní Mgr. Milena 
Johnová 

7. T-VZ-0154 K návrhu na zajištění a financování lékařské 
pohotovostní služby hlavním městem Prahou v 
roce 2021 

předseda Výboru 
pro zdravotnictví, 
sport a volný čas 
ZHMP 

radní Mgr. Milena 
Johnová 

8. T-VZ-0149 Výroční zpráva ZZS HMP za rok 2019 předseda Výboru 
pro zdravotnictví, 
sport a volný čas 
ZHMP 

MUDr. Petr 
Kolouch, MBA., 
ředitel ZZS HMP 

9. T-VZ-0157 Ke schválení individuální dotace pro NNF a další 
organizace založené nebo zřízené MČ Prahy 

předseda Výboru 
pro zdravotnictví, 
sport a volný čas 
ZHMP 

radní Mgr. Milena 
Johnová 

10. T-VZ-0151 Souhrnná informace o tiscích předkládaných 
Radě a Zastupitelstvu HMP 

předseda Výboru 
pro zdravotnictví, 
sport a volný čas 
ZHMP 

 

11. T-VZ-0152 Různé předseda Výboru  



TED® – Tvorba a Evidence Dokumentů PROGRAM jednání    
 

pro zdravotnictví, 
sport a volný čas 
ZHMP 

 


