
Zápis ze schůzky KSŠZ 2/11/2020 
 
On-line připojení, WhatsUp komunikace 
 

1) Pan Petr Jandečka – situace člověka bez domova přes zimu, obava, že nepřečká ve 
zdraví mráz;  
Podnět: J. Petřina, člen komise 
Podklad: J. Jindřich, starosta, viz příloha 
 
Diskuze: členové komise se shodují na tom, že je chtějí situaci řešit, život člověka je 
důležitý, otázka je jen vhodnost a účinnost řešení 
 

• Varianta ubytovna - azylový dům by byla pro MČ nejlepším řešením, řešíme 
psa a jestli by pan Jandečka akceptoval změnu působiště a nebylo-li by to jen 
řešení formální, abychom něco udělali; 

J. Doláková zjistí, jak se staví útulky k tomu, že by pán psa chodil navštěvovat a 
půjčoval by si ho / ASAP 
 

• Varianta maringotka/kontejner – jeví se vhodná, ale jako drahé řešení; 
paní Zvelebilová argumentuje finančním zatížením obce, kdy nejde o občana naší MČ, 
poukazuje také na to, že jde o problémovou osobu 
pozn. Pan Jandečka zde několik let bydlel na jedné z ubytoven a hřišti SK, má vazby 
na DM; 
Je důležité důkladně zvážit místo, kam lze umístit, aby nebylo zdrojem dalších 
problémů  
2. 11. ještě schůzka s velitelem hasičů  - místo umístění maringotky 

 

• Varianta DPS – členové komise nedoporučují; 
Vzhledem k situaci musíme chránit zdraví seniorů zde již žijících jako rizikové skupiny     

při šíření Covid nákazy 
 

• I variantu stan, přístřešek a spacák považujeme za jedno z možných řešení, 
problém je opět umístění; aby pan Jandečka měl v dochozí vzdálenosti, jinak 
tam nebude  

 
2) Nabídka NtB pro děti, které nemají dostatečné vybavení na on-line výuku 

2 kusy byly předány dětem ze ZŠ Kutnohorská – 1x dar ČČK a 1x zápůjčka ze 
soukromého zdroje 
 
 

3) Zjišťovat potřeby seniorů, osob nemohoucích, nemocných, s finančními problémy a 
dát podnět k řešení 

 
K. Tomíčková, A. Ševčíková, J. Petřina, J. Doláková, M. Kohout, M. Zvelebilová 
 
 
Zapsala 2. 11. 2020 Jana Doláková 

https://www.dolnimecholupy.cz/wp-content/uploads/2020/12/Zápis-13.-příloha.pdf

