Zápis č. 04 z jednání Komise sociální a zdravotní politiky Rady městské části Praha 21 ,
konané dne 10.10.2012
Zahájení jednání: 17,10
Ukončení jednání: 18,30
1. Účastníci jednání
Přítomni:, Jaroslava Jirásková, Bc. Radka Lipanovičová, Mgr. Zuzana Semerádová,
Božena Smolíková, Mgr. Ivana Štefková, Ludmila Říhová, Jitka Heřmánková
Omluveni: Mgr. Jana Eibichová
Neomluveni:
Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21:
Hosté:
2. Program jednání
6.10.2012 proběhl Mezinárodní den seniorů (MDS) v Polyfunkčním domě od 14, 00 hod.
Členky komise, zaměstnankyně OSV a tajemník úřadu se ujali obsluhy seniorů.
SD si zajistilo občerstvení, sponzorské dary a kulturní program. Celý den se vydařil. Komise
na tento den vydala za občerstvení a spotřební materiál 12 769,-Kč. SD si ze svého grantu
zaplatilo kapelu a odměnu vedoucí mažoretek v celkové výši 5 000,-Kč.
Zápisy KVA
Členky komise byly seznámeny se zápisem KVA a o výměně zápisů s naší komisí.
Příspěvek na obědy pro seniory s trvalým pobytem v P9- Újezd nad Lesy za období od
1.12.2011 do 30.11.2012
Od Pečovatelské služby jsme dostali žádost o příspěvek na obědy ve výši 22 318,-Kč.
Komise souhlasí, aby tyto peníze byly vyplaceny pečovatelské službě.
Žádost o příspěvek na pronájem bazénu ve Welnes centu Blatov
Komise dostala žádost od SPCCH na pronájem bazénu, při cvičení a plavání v bazénu pro své
členky. Požadují částku 6 000,-Kč.
Komise souhlasí, aby tyto peníze byly vyplaceny SPCCH.
Vánoční balíčky
Komise se dohodla, že jako každý rok koupí klientům pečovatelské služby, vybraným členům
SPCCH a osobám , které jsou osamocené či v sociální tísni (cca 5osob)vánoční balíčky.
Maximální cena balíčku je 600,- kč.
SPCCH a PS dodá seznamy nejpozději do konce října. Členky dají na další schůzce návrh na
jiné osoby.
Vernisáž k exponátům „Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“
17.10.2012 jsme pozváni k dojednání vernisáže v újezdském muzeu. Po vernisáži bude
pokračovat výstava až do konce roku 2012.
Pozvánka bude v ÚZ a na internetových stránkách.
Leták PS
Komise souhlasí s vydáním letáku Pečovatelské služby v celkovém nákladu 500ks.

OSV oslovil tiskárnu Betis v Běchovicích, tiskárnu Vězeňské služby a tiskárnu Náchod.
Nabídky jsou od 3 400 – 5 000Kč.
Tisk se zadá nejvýhodnější tiskárně.
Kalendáře na rok 2014
Komise souhlasí, aby byly opět vytvořeny kalendáře na rok 2014 v celkovém počtu 100ks.
Bezbariérovost v Újezdě nad Lesy
Pí Lipanovičová přednesla požadavek ze strategického plánu, kterým žádá komisi, aby zjistila
místa v Újezdě nad Lesy, kde je třeba bezbariérový přístup. Tyto požadavky by měly vzejít od
osob starých, zdravotně postižených, od maminek s kočárkem a dalších osob, které tuto
úpravu terénu potřebují. Na příští schůzku přinést návrh článku do újezdského zpravodaje a
další podněty na zjištění tohoto řešení.

Zapsal(a): Jitka Heřmánková
Zápis sepsán dne: 11.10.2012
Předáno k ověření dne: 17.10.2012
3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem
Zapsal(a): Jitka Heřmánková
Zápis ověřen dne: 17.10.2012
předseda: 22.10.2012
(případně pověřený zástupce)
4. Termín příštího zasedání komise
Příští jednání komise se koná 31.10.2012 a 12.12.2012

