Zápis z jednání preventivní skupiny SENIOR Bezpečnostní
komise Městské části Praha 19
ze dne 10. 9. 2019 od 10-12,30h
Přítomni:
Dle prezenční listiny


Na úvod přišel za členy BK Kbelák Ing. Váňa s nabídkou nezištné pomoci komukoli
ze seniorů z řad potřebných – zdravotně postižených (převozy, nákupy, cesty
k doktorům…).



Proběhla diskuze na téma zajištění obědů v rámci DS Mladoboleslavské –
informováno ohledně možnosti zakoupit-domluvit obědy z jídelny ZŠ Kbely.



Mgr. Bc. Hrubčík informoval ohledně nových - různorodých aktivit komunitního
centra, kde je taktéž vítána pomoc ze stran Kbeláků. Kurzy, workshopy, besedy aj. –
to vše bude ve prospěch všech věkových kategorií Kbeláků v rámci NCA.



Byla podána informace od O. Šťastného ohledně dalších podvodných aktivit v ul.
Katusické, kde obcházel neznámý muž bytové domy, zvonil na zde bydlící a
dožadoval se odpovědí na své otázky (TV kanály, jaký kdo má telefon aj.). O. Šťastný
upozornil dotyčného, že jeho průzkum není žádán a bylo zdůrazněno, že v rámci Kbel
platí naprostý zákaz podomního prodeje. Doporučení – obracet se v takovýchto
případech na městskou policii – l. 156.



Informace Mgr. Bc. Hrubčíka ohledně zapojení naší MČ do projektu PVK a.s., která
poskytuje v rámci delších výluk pitné vody náhradu – dovoz pitné vody přímo na
místo určení pro registrované skupiny i jednotlivce.



Vedoucí BK upozornil na další proběhlé případy podvodných aktivit zde ve Kbelích –
se sdělením, že všem těmto pokusům bylo zabráněno v pokračování. Dotyční se
prokazovali coby odborníci přes zabezpečení domů, opravy zámků, stavební úpravy
domů aj.). Taktéž bylo informováno ohledně dalších podvodů s kopírováním
platebních karet (doporučení využívat možnosti bezkontaktních karet).



Na jednání se dostavil pan starosta
-



s informací ohledně jeho aktuálního jednání na velitelství PČR a ohledně
neblahé situace personálního obsazení na pozicích MP.
Dále informoval ohledně stavby a financování sportovní haly.
Zmínil zvýšení nájmů v rámci Kbel o cca 20% v nájemních bytech, v rámci
Domova seniorů Mladoboleslavská ovšem pouze 50-60,-Kč/m2 – dotuje
MČ).

Parking v DS Mladoboleslavské je aktuálně bez problémů. Doporučuje se výměna
ovladačů na pojízdná vchodová vrata – tzv. „pípáků“  u všech obyvatel a na bytovou
jednotku a 1 obyvatele by měl spadat pouze 1ks ovladače vrat.






Komise upozorňuje potřebu dořešit vnitřní kamerový systém (instalace u knihovny a u
výtahu).
Dořeší se taktéž i pronájem prostor pro autoškolu vs. reciprocita seniorům.
Informace od Dr. Šeligy ohledně právě absolvovaných rekondičních pobytů na
Vysočině. V rámci obou klubů bude probíhat domluva na termínech zájezdů – Klub
seniorů bude mít 14dní v září, STP 2 pobyty v další měsíce v roce.
Úklid DS Mladoboleslavská
Úklidovou službu zajišťuje MČ – zvažuje se přijetí 2 pracovnic úklidu (náhradou za
uklízečku, která odchází v prosinci do důchodu), které k datu příštích schůzek obou
klubů seniorů přijdou a představí se, zjistí se aktuální požadavky, zlepšení služeb a
konkretizují se další podrobnosti ohledně úklidu.

V Praze dne 10. 9. 2019
Zapsala: Šárka Egrtová

