
Zápis č. 05 z jednání Komise sociální a zdravotní politiky Rady městské části Praha 21 , 

konané dne 31.10.2012 

Zahájení jednání: 17,00 

Ukončení jednání: 18,30 

 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni:, Jaroslava Jirásková, Bc. Radka Lipanovičová, Mgr. Zuzana Semerádová, 

Božena Smolíková, Libuše Říhová, Jitka Heřmánková 

Omluveni: Mgr. Jana Eibichová, Mgr. Ivana Štefkova 

Neomluveni:  

Přizvaní zaměstnanci ÚMČ P21: 

Hosté:  

 

2. Program jednání 

Pozvánka na „Vernisáž k soutěži Jsem senior a žiji v Újezdě nad Lesy“ 

Členky komise byly seznámeny s touto pozvánkou. Vernisáž bude 12.11.2012 od 17 hodin 

v Újezdském muzeu a výstava potrvá do 31.12.2012. 

Program vernisáže: vernisáž zahájí PhDr. Miloš Schmidt, dále bude pokračovat předsedkyně 

komise pí Jaroslava Jirásková s pí Boženou Smolíkovou. 

Hudební vystoupení hudební školy. 

Je třeba objednat a koupit občerstvení – zařídí pí Heřmánková a pí Lipanovičová  

Paní Juřenová nám pomůže udělat výstavu 

  

„Známkování“ Akčního plánu – E zdravotní a sociální politika 

Známkovalo 6 členek komise (pí Štefková nebyla přítomna a své známky poslala emailem). 

Výsledek známkování je přílohou k zápisu. 

 

 

Akční plán „Bezbariérovost v Újezdě nad Lesy“   

Pí Semerádová vypracovala návrh výzvy do Zpravodaje a dotazník. Členky komise se zatím 

nedohodly na jednotnosti tohoto problému. 

Tento úkol zůstává dále k projednávání a bude řešen na dalších setkáních komise. 

 

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: 5.11.2012 

Předáno k ověření dne: 5.11.2012 

 

 



3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zapsal(a): Jitka Heřmánková 

Zápis ověřen dne: 5.11.2012 

předseda: Jaroslava Jirásková 

(případně pověřený zástupce) 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání komise se koná 12.12.2012 

 

 


