Zápis z 6. zasedání komise sociální dne 29. 7. 2015
Místo konání: DPS Černošice, Vrážská 1805, Černošice
Přítomni: M. Řehořová, M. Haspeklová, A. Hrudková, M. Paříková, M. Strejček, J. Krčilová
Omluveni: B. Řepová, N. Švehlová,
Nepřítomni: J. Martin, D, Göttelová,
Podněty k projednání:
1. Uvolněný byt v DPS
2. Podpora plánované výstavbě domova pro seniory v Loděnici
3. Diskuse
1. Uvolněný byt v DPS
V DPS se uvolnil byt po zemřelé paní S., o kterou se přímo v DPS šest let starala její dcera
paní B. P. Paní P. nyní žádá o přidělení bytu po její matce. Na 2. zasedání sociální komise
dne 9. 2. 2015 se jednalo o přidělení šesti uvolněných bytů, již tehdy byla paní B. P. vybrána,
avšak byt byl přidělen obyvatelům domu z ulice Karlštejnské č. 259.
Návrh usnesení: rada města souhlasí s přidělením uvolněného bytu v DPS paní B. P.
2. Podpora plánované výstavbě domova pro seniory v Loděnici
Na OSVZ se obrátila paní Kučerová s tím, že se chystá v Loděnici vystavět domov pro
seniory s kapacitou 40 až 50 lůžek, s cca 20 až 25 zaměstnanci, na velkém pozemku se
sportovištěm, pergolou s grilem, záhony a kotcem pro zvíře, domov by měl být registrovaným
zařízením soc. služeb. Paní Kučerová žádá o vyjádření podpory města tak, aby mohla získat
dotaci na provoz. Na úřad ORP Černošice se obrací, jelikož Loděnice leží na hranici okresů
Beroun a Praha-západ a kapacitou lůžek by mohla vypomoci celému našemu okresu.
Návrh usnesení: Komise doporučuje vyslovit podporu záměru vystavět domov pro
seniory v Loděnici s tím, že se město Černošice nemůže finančně na výstavbě ani
provozu podílet.
3. Diskuse
- Předsedkyně komise napíše do zářijového čísla IL informaci ohledně setkání seniorů, pan
Strejček předá podklady. Na základě změny zákona se od ledna 2016 předpokládá návrat
k rozesílání gratulací černošickým jubilantům.
Termín příštího zasedání sociální komise: 31. 8. 2015 v 17,30 hodin v DPS
Zapsala: J. Krčilová, tajemník komise

