
KSŠZ 

Zápis ze zasedání komise dne 2. 12. 2019 

Přítomni: Marcela Zvelebilová, Kateřina Tomíčková, Alena Andělová, Jana Doláková a Ivana Digaňová 

Omluven: Jakub Petřina, Michal Kohout 

 
1. Informace o událostech ze sociální a školské oblasti 

J. Doláková   

DPS – úklid proběhl, oprava dlaždic v běhu; plánujeme na jaro – malování, výměna koberců. Nátěr 
obložení; info náramky Areion, obálky pro seniory 

Klub seniorů - Čtecí babičky fungují, každy druhý pátek v DPS tvoření; info o Senioři ČR 

Sociální pracovnice z Prahy 15 – v řešení terénní služba u paní Cíglerové, předběžně domluveny 
návštěvy 1x za dva týdny, žádost o příspěvek  

Paní Mašková – podle informací sociální pracovnice je to spíše na odbornou zdravotní péči.  

Základní škola – opravena kanalizace 

Exkurze do ZŠ Chýně a Psáry – z komise A. Ševčíková a J. Doláková 

2. Žádost o umístění v DPS 

Žádost pana Petra Soukupa o umístění v DPS byla přijata na dobu určitou 3 roky. Bude pomáhat 
s drobnými pracemi kolem DPS, sekání trávy apod.  

 
3. DD RADOST 

Kontakt na firmu – oprava střech odeslán panu řediteli, zatím nechtějí řešit zatím prozatímní oprava a 
střechou neteče, na podnět pana starosty zajistit posudek a nástřel ceny opravy 

4. Komunitní zahrada a stromy 

Diskuze k vysazování stromů, založení komunitní zahrady – využití dotací, návštěva komunitního 
centra a zahrady v příštím roce. V lednu schůzka k vytvoření projektu a žádosti o dotaci na stromy – 
termín a svolání schůzky I. Digaňová 

Plnění úkolů: 
 ÚKOL: navštívit sociální odbor Prahy 15 a domluvit asistentskou/psychologickou pomoc pro 

paní Maškovou – viz výše; 
 zprovoznění náramků pro seniory z DPS (Doláková) – stávající náramek paní Baarová, 

náramky Areion dle zájmu v DPS 
 vyjednat spádovou školu pro další školní rok (Doláková, Petřina) – schůzka na MHMP J. 

Doláková a J. Jindřich – spádová škola Olešská s omezením, školský odbor P10 doplní 
v případě potřeby další školou a včas informuje ředitele i městskou část 

 Podílet se na výstavbě nové školy – příprava vize, směřování, koncepce; provozování… 
začlenit se do procesu a přizvat občany – exkurze do škol – J. Doláková a A. Ševčíková;  
 

Další úkoly: 
DD Radost - zajistit posudek a nástřel ceny opravy 
Projekt na dotaci Stromy 



FB – více informací a příspěvků na téma nová škola, např. teď z exkurze; získat občany, aby chtěli 
participovat na přípravách a stavbě nové školy 
 
 

 

Příští schůzka komise – 6. 1. 2020 v 8:00 hod v zasedací místnosti MČ 

 
Dne 2. 12. 2019                                                                                                       Jana Doláková 

 

 

 


