
Zápis z jednání KSOZ č. 4/2011 ze dne 13. 4. 2011 
 

 

Přítomni :   

Petr Duchek, MUDr. Hana Roubíčková, MUDr. Zuzana Dastychová, Jitka Heřmánková,  

Mgr. Jana Eibichová 

                 

Omluveni : Mgr. Michaela Walter 

 

Neomluveni:  - 

 

1. Komise bere na vědomí zápisy Sekce pro občanské záležitosti ze dne 24.3.2011  

a 11.4. 2011. 

 

2. Komise bere na vědomí zápisy Sekce pro potřeby zdravotně postižených občanů           

a seniorů ze dne 14.3. 2011 a 24.3. 2011. 

 

3. KSOZ rozhodla přidělit SD maximálně 30 000,-Kč na rok 2011, s tím, že tato částka 

bude postupně vyplácena v maximální částce 3 000,-Kč na jednotlivé akce po předložení 

účetních faktur. 

 

4. Komise projednala žádost Sdružení důchodců o příspěvek na dopravu na zájezd do N. 

Dvora, Ml. Boleslavi, Dětěnic a Dobrovic dne 31.3. 2011 a rozhodla poskytnout příspěvek ve 

výši 3 000,- Kč. 

 

5. Komise bere na vědomí, že z rozpočtu MČ Praha 21 bylo KSOZ přiděleno celkem 

200 000,-Kč a Sekci pro občanské záležitosti 100 000,-Kč.  

 

6. Komise bere na vědomí odvolání Bc. Jana Eibicha a jmenovaní Mgr. Jany Eibichové 

členkou KSOZ – usnesení RMČ12/0180/11 ze dne 29.3.2011 

 

7. Usnesení RMČ12/0179/2011 ze dne 29.3.2011 ukládá KSOZ předložit aktualizovaný 

seznam žadatelů o přidělení bytu do 26.4.2011. Komise konstatuje, že snaha o provedení 

aktualizace seznamu, uveřejněním „Výzvy k podání žádosti o nájem bytu“ v Újezdském 

zpravodaji a na www stránkách ÚMČ, nebyla radou MČ schválena a proto přiložený seznam 

není aktuální. Komise tedy současně žádá radu MČ o návrh, jak tuto aktualizaci má provést. 

 

8. Komise dne 13.3.2011 navrhla přidělení bytu: Rohožnická č.p. 1627, byt č. 55 paní 

Martině Kopecké. Paní Kopecká byt z osobních důvodů odmítla. 

 

9. Rada usnesením RMČ12/0181/2011 schválila přidělení bytu panu JUDr. Ladislavovi 

Hůlovi a paní Haně Hejdukové (neozývá se). 

 

10. Komise bere na vědomí novou žádost o byt pí Chaloupkové Edity. 

 

11. Na příští schůzku pozvat zástupce SD a SPSCH ohledně Sekce pro potřeby zdravotně 

postižených občanů a seniorů. 

 

12. Na příští schůzku předložit návrh nového bodového hodnocení při přidělování bytů. 

 



13.  Na komisi se dostavil žadatel o byt pan Šimek Vladimír, který byl informován o 

současném stavu bytů. 

 

  

Příští setkání 18.5.2011 čas bude upřesněn 

 

Jednání KSOZ zahájeno v 17,30 hod., ukončeno v 18,30 hod. 

 

zapsala : Jitka Heřmánková 

               tajemnice komise 

     Petr Duchek       

                                      předseda komise     


