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Zápis č. 01 z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví Rady městské části 

 Praha 21, konané dne 5.2.2014 

Zahájení jednání: 17,00 

Ukončení jednání: 18,00 

 

1. Účastníci jednání 

Přítomni: Mgr. Jana Eibichová, Bc. Radka Lipanovičová, Mgr. Zuzana Semerádová, 

Božena Smolíková, Jitka Heřmánková 

Omluveni: Ing. Miroslava Fialová, Mgr. Jana Škodová  

Neomluveni:  

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 

Hosté:  

2. Program jednání 

Žádost o poskytnutí příspěvku na obědy pro seniory s trvalým pobytem v Újezdě nad 

Lesy za období od 2.12.2013 – do 6.12.2013 

 

Komise vzala na vědomí proplacení příspěvku na obědy ve výši 2 884,-Kč. 

 

Zhodnocení akce „Vernisáž k výstavě exponátů soutěže Jsem senior a žiji v Újezdě nad 

Lesy“ 

 

Komise poděkovala všem aktérům, kteří se podíleli na přípravách. Soutěž i a výstavu 

považuje za velmi úspěšnou a doporučuje pokračování vyhlášením 3. ročníku 

 

Připravované akce na rok 2014 

Akce komise: 

10.4.2014 čt – Velikonoční dílna, od 14,00 do 18,00 hodin v zasedací místnost ÚMČ 

17.6.2014 út – Aktivní den pro všechny, od 14,00 do 18,00hodin na Multifunkčním hřišti 

V červnovém čísle ÚZ vyhlásit 3. ročník soutěže „Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy 

2.12.2014 út – Vánoční dílna, od 14,00 do 18,00 hodin v zasedací místnost ÚMČ 

Podílet se na přípravě Mezinárodního dne seniorů nebo tanečního odpoledne s Klubem 

aktivních seniorů. 

 

Spoluúčast na akcích: 

23.4.2014 st – Veřejné fórum, od 18,00 do 20,00 hodin  

6.9.2014 so – Den zdraví, od 14,00 do 18,00 hodin 

 

Další akce: 

Pokračovat v mapování barier v Újezdě nad Lesy 

Pokračovat v katalogu sociálních, zdravotních a návazných služeb 

Příprava kalendářů na rok 2015 

Příprava Vánočních balíčků  

Poskytnutí příspěvku na obědy pro seniory s trvalým pobytem v Újezdě nad Lesy 

 

Zapsal(a): Jitka Heřmánková 

Zápis sepsán dne: 6.2.2014 

Předáno k ověření dne: 6.2.2014 
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3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Jitka Heřmánková 

Zápis ověřen dne: 6.2.2014 

předseda: Bc. Radka Lipanovičová 

pověřený zástupce:  

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání komise se koná 2.4.2014 od 17 hodin, místo setkání bude upřesněno. 


