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Zápis č. 07 z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví Rady městské části 

 Praha 21, konané dne 13.11.2013 

Zahájení jednání: 17,00 

Ukončení jednání: 18,15 

 

1. Účastníci jednání 

Přítomni: Mgr. Jana Eibichová, Jaroslava Jirásková, Ing. Miroslava Fialová, Božena 

Smolíková, Mgr. Jana Škodová Jitka Heřmánková 

Omluveni: Bc. Radka Lipanovičová, Mgr. Zuzana Semerádová  

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 1.12.2012 do 30.11.2013 

 

Komise souhlasí, aby 13 984,-Kč bylo převedeno Pečovatelské službě MČ Praha 21. 

 

Vánoční balíčky pro seniory 

 

Komise se dohodla, že balíček bude v hodnotě 500,-Kč 

 

Nový předseda komise 

 

Komise zvolila ze svých řad nového předsedu KSPZ paní Bc. Radku Lipanovičovou od 

1.1.2014 

 

Soutěž a výstava „Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“ 

 

Komise se sešla 13.11.2013. Do soutěže se přihlásilo celkem 11 seniorů. Komise se rozhodla, 

že odmění každého soutěžícího balíčkem v hodnotě 350,- Kč a první tři místa ještě poukázkou 

v hodnotě 500,-Kč. 

 

Příprava Vánoční dílny 21.11.2013 od 14. do 18 hodin 

 

Akce proběhne společně s Rodičovským centrem. 

Kontrola rozdělených úkolů. Členové komise se sejdou 21.11.2013 kolem dvanácté hodiny a 

připraví místnost. 

Pí Jirásková – vánoční přání(vyšívaná grafika), pí Lipanovičová – svícen z Vizovického těsta 

a ozdoby z ořechů, pí Heřmánková – perníčky a papírové anděli, pí Fialová – ozdoby 

z voskových pláství a svíčky. 

Rodinné centrum, Neposeda o.s. – těstovinové  anděli a výrobky z voskových pláství. 

 

Dotazníky na zjišťování potřeb 

 

Umístění dotazníků na stránky www. Praha 21 a distribuce sdružením 

 

 



2 

 

Zapsal(a): Jitka Heřmánková 

Zápis sepsán dne: 20.11.2013 

Předáno k ověření dne: 20.11.2013 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Jitka Heřmánková 

Zápis ověřen dne: 21.11.2013 

předseda: Jaroslava Jirásková 

pověřený zástupce:  

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání komise se koná 8.1.2014 od 17 hodin, místo setkání bude upřesněno. 


