
Zápis z jednání KSOZ č. 6/2011 ze dne 29.6. 2011 
 

Přítomni :   

Petr Duchek, MUDr. Zuzana Dastychová, Mgr. Jana Eibichová, Jitka Heřmánková,                    

                 

Omluveni: Mgr. Michaela Walter 

 

1. Komise bere na vědomí zápisy Sekce pro sociální a občanské záležitosti ze dne 

25.5.2011 a Sekce pro potřeby zdravotně postižených občanů a seniorů ze dne 

20.6.2011. 

 

2. Komise bere na vědomí poděkování od Sdružení důchodců Újezd nad Lesy 

 

3. Komise bere na vědomí žádost o příspěvek na dopravu do Klatov a okolí dne 9. 

července. Po předložení účetních dokladů bude příspěvek na dopravu ve výši 3 000,-Kč 

 

4. Komise přiznává příspěvek „ Masarykova základní škola, Praha 9- Újezd nad Lesy“ pro 

pedagogické asistenty k integrovaným zdravotně postiženým dětem v celkové výši 

17.500,-Kč 

 

5. Komise bere na vědomí odmítnutí přiděleného bytu v ulici Rohožnická 1608, Praha 9 – 

újezd nad Lesy, Dr. Hůlovi ze dne 20.6.2011. Rada MČ přidělila byt Usnesením 

RMČ12/0181/11 dne 29.3.2011. Pan Dr. Hůla byl seznámen s platnými zásadami o 

přidělení bytu, kde je uveden jeden z důvodů pro vyřazení žádosti – odmítne-li žadatel 

nabízený byt. Pan Dr. Hůla si podal novou žádost. 

 

6. Komise doporučuje byt v ulici Rohožnická 1608, Praha 9 – Újezd nad Lesy vyřadit 

z bytového fondu a pronajímat to jako nebytový prostor. 

 

7. Komise bere na vědomí přidělení bytů Usnesením RMČ16/0279/11 ze dne 24.5.2011 – 

paní Jarmile Soldánové v ulici Rohožnická 1627, byt č. 55 a paní Janě Pečenkové v ulici 

Novosibřinská 673, byt č. 2, oba v Praze 9 – újezd nad Lesy. 

 

8. Komise přijala novou žádost o byt pana Petra Bednaříka 

 

9. Komise bere na vědomí, volný byt v ulici Žíželická 1612, Praha 9- Újezd nad Lesy. Byt 

je o velikosti asi 60 m2, 2 pokoje, kuchyň, WC, komora, koupelna. V komoře je přístup 

ke kanálu a v chodbě je hlavní uzávěr vody. Tento byt musí být přístupný v případě 

havárie vody. 

 

10. KSOZ navrhuje jmenovat nového člena komise a sekce pro posouzení výstavby domova 

pro seniory a hospice paní Bc. Radku Lipanovičovou. 

 

 

 

Příští setkání 14.9.2011 v 17,30  

 

Jednání KSOZ zahájeno v 17,30 hod., ukončeno v 19,10 hod. 

 

zapsala : Jitka Heřmánková 

               tajemnice komise 



     Petr Duchek        

                                              předseda komise     


