
Zápis č. 17/2016 

ze17. zasedání komise RMČ pro seniory ze dne 12. 12. 2016 

 

Přítomni: Mgr. Jana Štollová, Petr Vilím, Ladislav Klojda, Ing. Zuzana Tusčáková, Marie Nová, 

Anna Horňáková, Jiří Hons, PhDr. Václav Bouda 

Omluveni: Bc. Jiří Krejčí 

Tajemnice: Jana Janků  

Host: Bc. Michal Souček 

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně komise 

1) Volba ověřovatele zápisu -  pan Petr Vilím 

Hlasování: 8 pro, proti: 0   

2) Vystoupení hosta Bc. Michala Součka, ředitele OÚSS Praha 8 

 Bc. Souček se členům komise představil a podal členům komise aktuální 

informace o činnosti OÚSS, zejména o otevření Domu sociálních služeb, kam 

bylo přemístěno poskytování odlehčovacích služeb (21 lůžek) a kde zahájí 

činnost i domov se zvláštním režimem (31 lůžek). Proběhla diskuze zejména 

k horší dostupnosti místa pro klienty i návštěvy, k poskytování sociálně-

aktivizačních programů pro klienty DSS, k možné spolupráci se školami i 

k fungování CAPu.  

PhDr. Bouda navrhl usnesení: „Komise pozitivně hodnotí péči o seniory poskytované MČ 

Praha 8.“ 

Hlasování: 8 pro, proti: 0   

3) Kontrola zápisu z 15. zasedání komise 

 Křížovkářská liga se osvědčila a bude pokračovat, zapojena i členka komise pí. Nová 

 „Hodinový vnuk“ je stále v jednání, na příštím jednání komise podá bližší informace 

pí. Janků 

 Akademie umění a kultury pro seniory hl. m. Prahy – p. Nová informovala komisi o 

naplněnosti kurzů a spokojenosti seniorů i pedagogů ZUŠ s tímto programem   

4) Předsedkyně komise informovala o zaslaném poděkování p. Borhyové a o nabídce p. 

Borhyové představit seniorům nové rodinné centrum v Čimicích, kde probíhají i aktivity pro 

seniory. Členové komise uvítají informace o novém rodinném centru i možnost jeho 



návštěvy, např. v rámci některého z jarních termínů komise. Předsedkyně komise domluví   

termín s p. Borhyovou.   

5) Předsedkyně komise předala komisi zjištěné informace o Operačním programu 

Potravinová a materiální pomoc. Seznam organizací zapojených do projektu z Prahy vč. 

kontaktů na pracovníky MPSV zašle předsedkyně komise paní Janků.   

Dále proběhla diskuse k následujícím tématům:  

 dne 14. 12. 2016 bude Zastupitelstvo MČ volit novou/ého radní/ho pro oblast seniorů 

 členové komise hodnotí pozitivně akce MČ Praha 8 „rozsvícení vánočního stromečku“ 

na různých místech Prahy 8 

 činnost virtuálního klubu Pražská OSMA  

 možnost společného setkávání seniorů z různých MČ Prahy 

Předsedkyně komise  oznámila termíny  dalších zasedání komise (leden – červen 2017): 

23.1.; 6.3.;  24.4.;  5.6. 2017 

 

 

Termín příštího zasedání komise: 23. 1. 2017 v 15 hod v zasedací místnosti 

OSV, 1. patro č. 132. 

Předsedkyně komise ukončila jednání v 16.00 hodin. 

 

 

Předsedkyně komise : 

 

                                                                    

Ověřovatel zápisu:  

 

 

Tajemnice komise: 


