
Zápis č. 21/2017 

z 21. zasedání komise RMČ pro seniory ze dne 12. 6. 2017 

 

Přítomni: Mgr. Jana Štollová, Ladislav Klojda, Marie Nová, Anna Horňáková, PhDr. Václav 
Bouda,  Ing. Zuzana Tusčáková,   

Omluveni: Petr Vilím, Jiří Hons, Bc. Jiří Krejčí  

Tajemnice: Jana Janků  

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně komise 

1)Volba ověřovatele zápisu -  PhDr. Václav Bouda 
Hlasování: 6 pro, proti: 0   

2) Kontrola zápisu z 20. zasedání komise 

• Členové komise konstatovali, že návštěva Rodinného centra v Čimicích pro ně byla 
přínosem. Činnost centra hodnotili velice kladně. 

• Obědy pro seniory – stížnost seniorů na rozvážené obědy z OÚSS Bulovka (nepříjemné 
jednání personálu, nízká kvalita obědů).  Dle sdělení ředitele OÚSS  má být v budoucnu 
1 dodavatel obědů (dosud jsou 4). Ne vždy všem seniorům (450 obědů) vyhovuje 
strava. Zatím nebylo realizováno, pravděpodobně bude od září. 

3) Diskuze k následujícím tématům 

• Křížovkářská liga a hodinový vnuk – oba projekty běží bez problémů, zájem studentů o 
setkávání se seniory v DPS je velký. 

• Rozdány letáčky na Den sociálních služeb a veletrh zdraví – bude se konat 18.9.2017 u 
Bílého domu.  

• Předsedkyně  komise informovala členy komise o nově otevřeném seniorském 
komunitním centru „Právě teď“, které sídlí na Praze 8, Bedřichovská 16. Pro 
informování občanů předala jim letáky. 

• Termíny jednání komise na druhé pololetí 2017 - 25.9.; 6.11.; 11.12.  

Termín příštího zasedání komise: 25. 9. 2017 v 15 hod  

Předsedkyně komise ukončila jednání v 16.00 hodin. 

Předsedkyně komise : 

Ověřovatel zápisu:  

Tajemnice komise: 



datum konání: 

jméno, pfljmenl 

Mgr. Jana Štollová 
Ll:ldilsv Klojda 
Petr Vilím 
Anna Horňáková 
Marie Nová 
PhDr. Václav Bouda 
Jiří Krejčí 
Ing Zuzana Tuščáková 
Jiří Honz 

o Jana Janku t ý 
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