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Úřad MČ Praha - Zbraslav 
K rukám starostky 

Věc:	 Žádost o projednání situace v poskytování zdravotní péče na: Zbraslavi zastupitelstvem MČ 
Prah u - Zbraslav podle jednacího ř á du zastupitelstva Č Praha - Zbraslav) § ll . 

Žádáme zastupitelstvo MČ Zbraslav o vyjádř e ní k následujícím otázkám: 

] .	 Jaká je koncepce v poskytování zdravotní pé če na Zbras lavi? 
2.	 Je písemný záp is k zveřej něni z jednání Úřadu MČ Praha Zbraslav s lékaři o zaj i št ě ní 

poskytov ání zdravotní péče na Zbraslavi? 
3.	 Jaké kroky byly u č iněny k ro zš íření pediatrické péče na Zbras lavi? 
4.	 Jak se bude řešit situa ce v poskytování zdravotní péče na Zbrasl avi po skončení smluv n a 

dobu urči tou na pronájem prostor lé kařům v budo vě "s třed i s ka" a "nemocnice '? 
5.	 V jakém stadiu je plán výstavby Medi centra : 

a.	 podporuje MČ Praha - Zbras lav myšlenku výs tavby Medicentra? 
b.	 který pozemek je na stavbu vyč leněn . 

c.	 plat í že pozemek je v majetku města ? 

d.	 je vydáno územní rozhodnutí ajak áj ejehoplatnost? 
jaký j e stav j ednáni o stavebním povoleni? 

f.	 byly vy dány něj aké další dokumenty, týkající se stavby? 
g.	 co se děj e, s projektem? 
h. v jakém stádiu je proces 'výbě ru zhotovitele? 

ch. jaký způsob financování se uvažoval při výstav bě Medicentra? 
I .	 jaký způ sob finan cování se uvažuj e nyní? 
j.	 jaké finance jsou v současné době na stavbu k dispozici? 
k.	 o jaké financ e na stavbu Medicentra žádala MČ Praha Zbraslav na Magistrátu 

hl .m. Prahy a v jakém č asov ém horizontu by měly přij ít ? 

1.	 j sou n ějaké další okotnosti.týkajíc! se stavby, které by mě ly být zveřejněny? 

Ing. Marta Zoubková 
členka sociální a zdravotní komise 
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