
Zápis z KSŠZ dne 4. 10. 2021 
 
Přítomni: Marcela Zvelebilová, Alena Ševčíková, Kateřina Tomíčková, Jana Doláková 
Nepřítomni: Michal Kohout a Jakub Petřina 
 
1. MAP III – první schůzka řídícího výboru MAP III proběhla 22.9., účastnila se za Dolní 

měcholupy JD   MAP Praha 15 - Hlavní stránka | Facebook 
 
Materiály pro MŠ – Manuál pro zdravé vaření – věnovala AŠ 
MŠ – Věrka se zapojila do ochutnávky na DBA 

 
2. DPS a senioři  

Pomoc Klubu seniorů – nové závěsy u nejmenších dětí v MŠ, výrobky a soutěž na DBA 
DOTACE – DPS – proběhlo místní šetření kvůli výtahu 
 

3. Podpora 
Raná péče – 5 tisíc na podporu za péči – smlouva odeslána, pan J. Š. – pečovatelka – smlouva 
s novou v řešení na P15, úklid velice chválí, díky AŠ za zprostředkování 
 

4. Den bez aut – 18. 9. – díky za pomoc AŠ, Klubu seniorů, Ivetě Běhounkové, SK a dalším, stánek 
Poznej svého souseda, Kardausova ulice vhodná k této aktivitě 
 

5. Veřejné fórum – 20. 10., 17 hodin ve sportovní hale:   
Kulaté stoly  

• Zdraví a sociální problematika – Kateřina Tomíčková 

• Volný čas, sport, kultura – Alena Ševčíková 

• Marcela Zvelebilová – ještě dá vědět; stoly jsou zatím obsazené, ale pomoc s organizací 
se hodí 

 
6. Ukliďme Česko – v sobotu 25. 9. proběhl první podzimní úklid 

Další úklid v lesíku – neděle 31. 10., 14 hodin, sraz na konci ulice V Dolinách 
 

7. Dotace Přívětivý úřad – záloha 500 tisíc je na našem účtu, zpracovává se průzkum trhu 
(agentura) před vypsáním výběrového řízení 
 

8. Rodinná politika 
www.rodinyvkrajich.mpsv.cz 
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/novinky/Metodika_RP_2_1.pdf 
 
Vítání občánků v zadní části parku jsme vylepšili, místo lepší, dekorace slavnostnější 
Knihobudka už většinou bez problému v běžném provozu „výpůjček“, po domluvě se zatím 
neodnáší knihy hromadně 
 

9. Úkoly do příští schůzky – nástřel informačních letáčků, info o SRPŠ 
 
 

Příští schůzka komise – 1. 11 v 9:00 hodin v zasedačce úřadu 
 
Zapsala 7. 10. 2021                                               Jana Doláková 

https://www.facebook.com/MAP-Praha-15-103655371927800/?ref=pages_you_manage
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/
http://www.rodinyvkrajich.mpsv.cz/images/novinky/Metodika_RP_2_1.pdf

