
mc21es743ad486 
MĚSTSKÁ CAST PRAHA 21 
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI 
KOMISE SOCIÁLNÍ POLITIKY A ZDRAVOTNICTVÍ 
STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL: 281 012 911, FAX: 281 971 531, PODATELNA®PRAHA21.CZ 

VAS DOPIS CJ: 
ZE DNE: 
NAŠE ČI.: 
SPIS. ZN.: 
VYŘIZUJE: 
TEL: 
E-MAIL: 
DATUM: 

UMCP21/09940/2019 

Bc. Radka Lipanovičová 
281012954 
radka.lipanovicova@praha21 .cz 
28.06.2019 

Zápis č. 03/2019 jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví ze dne 17.6.2019 

Datum jednání: 17.6.2019 

Zahájení jednání: 17:00 hod. 

Místo konání: ÚMČ Praha 21, velká zasedací místnost 

Přítomni jednání: MUDr. Zuzana Dastychová, MUDR. Kateřina Bláhová, Petr Duchek, 
Zdeňka Hubínková st., Ing. Kristýna Kopecká, Ing. Vladimíra 
Skutilová, Eva Štrasmajrová, Bc. Radka Lipanovičová 

Nepřítomni jednání: Ing. Hana Mertová 

Hosté: 0 

Ukončení jednání: 18:30 hod. 

Schválený program jednání: 

1. zahájení jednání 
2. schválení programu 
3. kontrola zápisu z minulého zasedání 
4. zhodnocení akce „Den matek pro seniory" 
5. informace o proběhlých akcích v období od posledního zasedání (Čarodějnice, oslava 

státního svátku 8.5. a položení věnců k pomníkům padlých, oslava Dne dětí, 
seniorské akce a ostatní 

6. Vyhlášení 8. ročníku soutěže „Jsem senior a žiju v Újezdu nad Lesy" 
7. Den zdraví a Újezdské posvícení (termíny a případná spolupráce komise) 
8. kompetence Komise sociální politiky a zdravotnictví (náplň činnosti) 
9. různé 
10. termín další komise 
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Projednaná stanoviska či připomínky: 

Adl) 

Předsedkyně zahájila 3. jednání KSPZ v 17.05 hod. 

Ad2) 

Program zasedání KSPZ byl schválen. 
Hlasování: 

Pro: 7 

Proti: 0 

Zdržel/a se: 0 
Ad3) 
Byla provedena kontrola zápisu z minulého zasedání. Pan Duchek vyjádřil názor, že by mělo 
být detailněji popsáno kontroverzní vyjádření paní Mertové v souvislosti s Komunitní 
zahradou. Vzhledem ke skutečnosti, že projekt „Komunitní zahrada" nebude již nadále 
předmětem projednávání KSPZ, byl zápis po hlasování schválen. 
Hlasování: 

Pro: 6 

Proti: 0 

Zdržel/a se: 1 

Ad4) 
Akce „Den matek pro seniory" byla hodnocena kladně, a to nejen členy komise, ale i 
veřejností. 

Ad5) 
Paní místo starostka podala informaci o průběhu akce „Čarodějnice". Akci letos komplexně 
zajišťovala MČ. Vše bylo dobře připraveno, program byl kvalitní, zaznamenány kladné 
ohlasy veřejnosti. 
Předsedkyně komise podala zprávu průběhu oslav konce války. Akce proběhla velice 
důstojně. Byly položeny věnce k pomníkům padlých a následoval program v sále v Levelu. 
Paní místostarostka seznámila členy komise s akcemi, které proběhly v souvislosti s oslavou 
dne dětí. Účast byla dobrá, program pestrý, aktivity i pro dospělé, všichni se dobře pobavili. 
Paní Štrasmajrová informovala o akcích seniorů v rámci činnosti SPCCH (ozdravný pobyt v 
Mariánských Lázních, výlet do východních Čech, vycházky po Praze, přednáška o 
Galapágách). 

Předsedkyně doplnila informací o akcích KAS (výlet na Třebíčsko). 

Ad6) 
Komise se shodla na vyhlášení 8. ročníku soutěže „Jsem senior a žiju v Újezdu nad Lesy". 
Tajemnice KSPZ zajistí opakované zveřejnění upoutávky v Újezdském zpravodaji a na 
webových stránkách jako TOP aktualitu. 
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Ad 7) 
Dny zdraví v MČ Praha 21 budou probíhat 12.9. a 13.9., vyvrcholí v sobotu 14.9.2019. 
Program a organizaci zajišťuje referentka MA21ve spolupráci s komisí ZMČMA21. 
Paní místostarostka informovala o přípravách na Újezdské posvícení, které se letos ponese ve 
znamení tradic Svatováclavského posvícení. Bude se konat 28.9.2019. 

Ad 8) 
Tajemnice KSPZ z důvodu vytvoření Statutu KSPZ, předložila dosud platný rozsah 
působnosti a náplň činnosti k připomínkování. Členové komise navrhli doplnit náplň činnosti 
o spolupráci při přípravě akcí pro seniory a zrušit navržení příspěvku pro osobu v tíživé 
životní situaci. Pokud by se osoba nacházela v tíživé finanční situaci a vyčerpala zákonné 
možnosti podpory v hmotné nouzi, může v nejzávažnějších případech požádat o finanční 
výpomoc RJVIČ formou žádosti o individuální dotaci (např. živelná pohroma, tragická 
událost). Tato žádost bude důsledně prošetřena a posouzena. 

Ad 9) 
Předsedkyně položila dotaz, jakým způsobem jsou zajištěny obědy pro seniory v době 
prázdnin. Tajemnice KSPZ informovala, že obědy jsou zajištěny z kuchyně Centra sociálních 
službě Běchovice na základě schválené smlouvy. Po prázdninách senioři obdrží dotazník 
ohledně spokojenosti s kvalitou obědů jednak ze školní jídelny a jednak z kuchyně Centra 
sociálních služeb Běchovice. 
Paní místostarostka podala informaci ohledně příprav rekonstrukce zdravotního střediska na 
Rohožníku. V současné době jedná samospráva s MHMP o financování přestavby, probíhají 
jednání s lékaři. Pan Duchek informoval o studii, kterou předložil na komisi dne 25.2.2019. 
Znovu zdůraznil možnost rekonstrukce za provozu. Tuto variantu by uvítala i předsedkyně 
komise s tím, že jednotlivé kroky musí být do detailu předem připravené a dodržené. 

Ad 10) 
Termín další komise 16.9 2019 v 17 hodin ve velké zasedací místnosti ÚMČ Praha 21. 

Zapsala dne: 28.6.2019 Bc. Radka Lipanovičová. 
Zápis předán k připomínkování členům komise dne: 28.6.2019 
Zápis ověřil dne: £ £ ^,fj 3^7^a/oi^ ' 
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