
Zápis z jednání KSOZ č. 5/2011 ze dne 18. 5. 2011 
 

Přítomni :   

Petr Duchek, Mgr. Michaela Walter, MUDr. Zuzana Dastychová, Jitka Heřmánková,                   

Mgr. Jana Eibichová 

                 

Omluveni : MUDr. Hana Roubíčková,  

 

Hosté: Eva Štrasmajrová, Květa Svátková, Helena Vojtová – ze sekce pro potřeby zdr. 

postýžených občanů a seniorů 

 

1. Komise bere na vědomí žádosti o příspěvek na dopravu do Norimberka ze dne 30.4.2011 

a do Nižboru, Chotče, Málkova a okolí na den 11.6.2011.  

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

 

2. Komise souhlasí s příspěvkem na doučování pro Leoše Krajňáka. Po předložení 

vyúčtování bude stanovena částka. 

 

3. se zástupci sekce pro potřeby zdravotně postižených občanů a seniorů prodiskutovaná 

činnost sekce. Členky konstatovaly, že sekce pracuje podle stanovených plánů. 

 

4. Komice navrhuje Radě MČ Praha 21 přidělení bytu: Rohožnická 1627, byt č. 55 paní 

Jarmile Soldánové  

 

5. Komise bere na vědomí žádost o byt paní Jany Pečenkové 

 

6. KSOZ navrhuje Radě MČ Praha 21 zrušit přidělení bytu Usnesením RMČ12/0181/11 ze 

dne 29.3.2011 paní Haně Hejdukové v ulici Novosibřinská 673, Praha 9, byt č.2, 1. patro (paní 

po telefonických urgencích ani po písemné urgenci nesplnila požadavky na doložení podkladů a 

byla upozorněna na vyřazení) o výsledku bude písemně seznámena a navrhuje tento byt přidělit 

Janě Pečenkové. 

 

7. Komise souhlasí s výzvou k doplnění a aktualizaci žádostí o přidělení bytu, které budou 

rozeslány kurýrem 

 

8. Komise bere na vědomí novou směrnici č.6/11 – Odměňování předsedů, tajemníků a 

členů výborů a komisí za práci ve výboru a komisi účinnou od 1.6.2011 

 

9. Komise bere na vědomí doplnění žádosti o byt paní Moniky Zochové.  

 

10. Komise bere na vědomí ukončení členství MUDr. Hany Roubíčkové  

 

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

 

Příští setkání 15.6.2011 v 17,30  

 

Jednání KSOZ zahájeno v 18,50 hod., ukončeno v 20,00 hod. 

 

zapsala : Jitka Heřmánková 

               tajemnice komise 

     Petr Duchek        

                                              předseda komise     


