
Zápis č. 25/2017 

z 25. zasedání komise RMČ pro seniory ze dne 29. 1. 2018 

Přítomni: Mgr. Jana Štollová, Anna Horňáková, Marie Nová, PhDr. Václav Bouda, Petr Vilím, 
Jiří Hons 
Omluveni: Jana Janků,  Ing. Zuzana Tuščáková, Bc. Jiří Krejčí, Ladislav Klojda 
 

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně komise 

1) Volba ověřovatele zápisu -  p. Nová 
Hlasování: 6 pro, proti: 0 

2) Uvítání hosta komise  - Mgr. et Mgr. Jana Solomonová, BcA, radní MČ Praha 8 pro oblast 
seniorů, kultury a sportu  

2) Kontrola zápisu z 24. zasedání komise 

• zapojení seniorů z MČ Praha 8 do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata 
– informace ze sociálního odboru:  

• Taxi pro seniory – diskuze o možnostech zavedení služby sociálního taxi. MČ má 
omezené možnosti, finanční nákladnost. Návrh PhDr. Boudy řešit 
institucionálně.  

• MHD v oblasti Palmovky, zhoršení dopravní dostupnosti, uzavření vchodu do 
metra – předsedkyně komise informovala o řešení podnětu p. Tuščákové. Radní 
Solomonová ujistila členy komise, že se MČ Praha 8 bude snažit o co nejrychlejší 
rekonstrukci (1 rok).  

3) Obec přátelská seniorům 2017 – radní Solomonová informovala o umístění MČ Praha 8 na 
na 3. místě a získání finanční dotace 1 mil. Kč na akce pro seniory v roce 2017.  

PhDr. Bouda navrhl usnesení: „Komise vzala na vědomí informaci paní radní o dotaci „Obec 
přátelská seniorům“ a vyslovuje poděkování radnici za sociální empatii vůči seniorům. Komise 
doporučuje v příštích letech součinnost více odborů v problematice seniorů“. 

Hlasování: 6 pro, proti: 0 
 
4) V rámci diskuze informovala radní Solomonová členy komise o využití peněz získaných 
z hazardu na rekonstrukce MŠ a ZŠ a dotace na sport, kulturu a volnočasové aktivity. 
 
5) Členové komise projevili zájem o návštěvu residence RoSa a Domova pro seniory Ďáblice 
v období duben – červen 2018.  
 



Termíny jednání komise do konce prvního pololetí 2018 – 26. 3. 2018; 23. 4. 2018 a 11. 6. 
2018. 

 

Termín příštího zasedání komise: 26. 3. 2018 v 15 hod  

Předsedkyně komise ukončila jednání v 16.15 hodin. 

Předsedkyně komise : 

Ověřovatel zápisu:  

Tajemnice komise: 


