
Zápis č. 02/2019 z jednání Komise sociální politiky a zdravotnictví Rady městské části Praha 
21, konaného dne 15.4.2019 

Zahájení jednání: 
Místo konání: 
Účastníci jednání: 

Omluveni: 
Hosté: 
Ukončení jednání: 

17:06 hod. 
ÚMČ Praha 21, velká zasedací místnost 
MUDr. Zuzana Dastychová, Bc. Radka Lipanovičová, MUDr. Kateřina 
Bláhová, Ing. Kristýna Kopecká, Ing. Hana Mertová, Ing. Vladimíra 
Skutilová, Eva Štrasmajrová, Petr Duchek, Zdeňka Hubínková st. 

19:00 hod. 

Program: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Informace o přípravě rekonstrukce Střediska zdravotní a sociální péče na Rohožníku 
4. Informace o stavu přípravy komunitní zahrady 
5. Zhodnocení velikonoční dílny 
6. Informace o průběhu besedy se SPCCH 
7. Informace o jednání předsedů komisí na Magistráte dne 28.4.2019 
8. Připomenutí oslavy státního svátku dne 9.5.2019 
9. Příprava posezení seniorů při příležitosti Dne matek 11.5.2019 
10. Různé 

Jednání KSPZ vedla MUDr. Zuzana Dastychová, předsedkyně KSPZ. 

Zápis 

Adl) 

Předsedkyně komise zahájila jednání a uvítala přítomné. 

Ad2) 
Program jednání byl, bez připomínek, jednohlasně schválen. 

Ad3) 
Členka komise, paní místostarostka Ing. Kopecká, seznámila komisi se stavem příprav rekonstrukce 
střediska zdravotní a sociální péče na Rohožníku. Posudek statika vyzněl příznivě tak, že je možná i 
nástavba. Proběhla schůzka s lékaři, kteří chtějí na středisku zůstat: Lékaři se vyjádřili, že nesepsali 
s minulým vedením žádnou smlouvu o dalším provozování jejich ambulancí. Uvítali by rekonstrukci 
za provozu. V rámci příprav studie a projektu budou další jednání se zúčastněnými. Měl by být 
přizván i hygienik, aby nedošlo k chybám. 
Rozvinula se diskuze. Předsedkyně komise, která je lékařka lobuje za přestavbu za omezeného 
provozu. Upozornila na legislativní i praktické potíže lékařů při změně adresy provozování 
ambulance. Pan Duchek připomněl jednání komise ze dne 25.2.2019, kde představil možnost 



rekonstrukce zdravotnického zařízení na příkladě jiné polikliniky. Členka komise MUDr. Bláhová 
konstatovala, že 3 roky provozuje svou ambulanci v rekonstruovaném objektu za provozu a je to 
náročné jak pro lékaře, tak pro pacienty. Tajemnice komise Bc.Lipanovičová zmínila potřebu 
rozšíření střediska sociální péče, s čímž všichni souhlasili. Členka komise paní Hubínková sdělila, že 
ona by k lékaři na staveništi nešla. Předsedkyně komise a pan Duchek zdůraznili důležitost a nutnost 
stanovení přesného harmonogramu s jednotlivými přesně načasovanými kroky přestavby za provozu, 
aby nedošlo k poškození pacientů a protahování rekonstrukce. 

Ad4) 
Členka komise Ing. Mertová k problematice komunitní zahrady sděluje, že spolek ÚJEZD.KOM 
projekt připravují a budou ho prezentovat. Zatím není jasné, jak veliká komunitní zahrada bude, kolik 
bude zájemců, na co bude zahrada zaměřena. Hlavním problémem je pozemek, kde by měla zahrada 
být. Spolek má vytypovaný 3 lokality. Dále paní Mertová uvedla, že pozemek, který je ve vlastnictví 
MČ Praha 21a který MČ nabízí, je podmíněn souhlasem okolních vlastníků, což je prý problematické. 
Paní místostarostka konstatovala, že Radě MČ nebyla žádná žádost spolku ÚJEZD.KOM o pronájem 
předložena, tudíž se nemohl nikdo k žádosti vyjádřit. Komise se usnesla, že záměr vybudování 
komunitní zahrady nebude najednáních komise projednáván až do doby vypracování projektu. Pak 
bude případně zařazen do programu jednání. 

Ad5) 
Velikonoční dílna proběhla dne 9.4.2019 v prostoru Levelu, před hudebnami Zájem o dílnu je velký, 
účast byla hojná. Dílny se zúčastňují děti, občané v produktivním věku i senioři. Příprava i 
organizace byla bez chyby. Pro velký zájem bylo uvažováno o umístění velikonoční a vánoční dílny 
do větších prostor. Článek s fotografiemi bude ve Zpravodaji. 

Ad6) 
Předsedkyně s paní Štrasmajrovou seznámila komisi s průběhem besedy o sociálních službách pro 
členy spolku SPCCH dne 11.4.2019. Pochválila vedoucí odboru OSV paní Lipanovičovou za jasné a 
kvalitní informace ohledně činnosti odboru sociálních věcí, o možnostech nápomoci při řešení 
obtížných životních situací. Dále byli přítomní seznámeni s monitorovacím systémem tísňové péče, 
kterou provozuje organizace Život 90. V případě zájmu o tuto službu se mohou občané obracet na 
odbor sociálních věcí, který povede seznam zájemců. Předsedkyně komise doplnila besedu o aktivity 
komise a pozvání na pořádané akce. 

Ad7) 
Předsedkyně informovala, že 28.3.2019 proběhlo jednání předsedů sociálních komisí na Magistráte. 
Důležité bylo oznámení MHMP o změně systému dotací, které budou přidělovány jen lx ročně a 
upozornění na nová pravidla a formuláře žádostí o přidělení sociálních bytů Magistrátu. 
Předsedkyně dále informovala o své účasti na kulatém stolu k projektu Krajská prorodinná politika, 
krátce seznámila s obsahem. 

Ad8) 
Byla připomenuta oslava státního svátku ukončení II světové války, která proběhne 9.5.2019 
v divadelním sále. Kladení věnců od 16 hod. 



Ad9) 
11.5. 2019 proběhne v sále Levelu akce Den matek pro seniory, kterou pořádá Odbor občansko 
správní a Odbor sociálních věcí. Komise sociální politiky a zdravotnictví tuto akci spolufinancuje 
v rámci občerstvení. Bc. Lipanovičová informovala, že vše je již zajištěno. 

pro seniory. SPCCH bude mít zájem o toto vystoupení v rámci vánočního posezení seniorů. 
Termín dalšího jednání KSPZ bude 17.6.2019. 

Zapsala dne: 7.5.2019 Bc. Radka Lipanovičová 
Zápis předán k připomínkování členům komise dne: 7.5.2019 
Zápis schválen předsedkyní KSPZ MUDr. Zuzanou Dastychovou dne: 

AdlO) 
Členka komise paní Hubínková nabídla možnost zprostředkování vystoupení violončelistky na akcích 


