
Zápis ze schůzky KSŠZ 5/10/2020 
 

1.      Informace – ZŠ, MŠ, DS, DPS, KS – provoz mateřské školy a základní školy bez zásadních 
problémů, dále podle aktuální situace; DS funguje dobře, máme jen pozitivní zpětnou vazbu, 
v DPS proběhlo malování a výměna podlahové krytiny na schodech a chodbách, dvě úmrtí – 
pan Podehradský a paní Žižková, uvolnění dvou bytů;  

2.      Den bez aut a Vítání občánků – poděkování dobrovolníkům, z komise jmenovitě K. 
Tomíčkové za DBA a A. Ševčíkové za Vítání občánků; nový formát Vítání v parku je v současné 
situaci jediný možný, abychom nemuseli znovu odkládat, doporučujeme používat i pro další 
období  

3.      DPS – přidělení 2 uvolněných bytů 
Posouzení žádostí – z 12 podaných žádostí o umístění je 6 aktuálních, kdy uchazeči mají 
zájem o umístění k tomuto datu. Všechna kritéria pro umístění splňuje pan Jaroslav Havelec, 
tedy má důchodový věk, prokázaný příjem, lékařem potvrzený zdravotní stav s doporučením, 
nevlastní žádnou nemovitost, má vztah k Dolním Měcholupům. Druhý uvolněný byt 
doporučuje komise zatím neobsazovat, žádný ze zájemců nesplňuje platná kritéria. 
 
4.      Bezpečnost a pořádek 
Bezdomovec pohybující se na území DM splnil podmínky pro přiznání sociálního příspěvku, 
který mu byl nyní vyplacen. Pan Petřina navrhuje možnost zakoupit stan a povolit bydlení na 
našem katastru. Ve spolupráci se soc. odborem Prahy 15 a MP budeme řešit další možnosti. 
Zásadní je přežití zimy. 
 
5.     Příspěvek pro paní Maškovou – paní Jana Mašková žádá o příspěvek 20 tisíc korun na 
asistenci k postižené dceři Petře. Paní Maškové MČ vypomáhá zpravidla 2x ročně příspěvkem 
15 – 25 tisíc Kč. Komise doporučuje žádosti vyhovět. 
  
  
 6.     Zdraví – lékaři fungují v omezeném režimu; máme k dispozici stále zásoby dezinfekce, 
budeme vydávat podle potřeby, roušky a respirátory pro školy byly dodány; výzva pro 
podporu vybavení pro školáky 
 
7.    Hřiště a využití veřejného prostoru – přípravy nápadů a projektů – pomoc fa Chytré dítě, 
první konzultace iniciovaná paní Vránkovou, využití dotačních titulů k realizaci 
 
 
 
 
Přítomni: M. Zvelebilová, K. Tomíčková, A. Ševčíková, J. Petřina, J. Doláková 
Omluveni: M. Kohout 
 
 
 
Zapsala 19. 10. 2020 Jana Doláková 


