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Zápis 

z jednání sociální a zdravotní komise  

konané dne 10.3.2011 

 

VERZE PRO VEŘEJNOST 

 
Přítomni: Šlancarová, Mirtes, Kazimourová, Matysová,  Dittrichová, Matysová, Černý, 

Laštovková , Kalinová   

Omluveni: Hendlinger, Tondrová, Laštovková 

Zapisovatelé: M. Kalinová, M. Šlancarová          

 

Program:  

1) Zahájení – přivítání členů komise, schválení zápisů ze SK 10.2. 2011    

2) Projednání ţádostí občanů o jednorázový příspěvek - vdovy a vdovci 

3) Ţádost o finanční příspěvek na činnost terénní sluţby rané péče 

4) Informace předsedkyně komise k zapojení veřejnosti do rozhodování na rozvoji města 

5) Různé  (plnění úkolů z minulé komise) 

 

 

1) Zahájení – přivítání členů komise, schválení zápisů ze SK 10.2. 2011 

Schůzi sociální komise zahájila předsedkyně paní Marie Šlancarová, přivítala přítomné členy. 

Zápis z jednání komise dne 10.2.2011 byl všemi přítomnými členy schválen bez připomínek.  

 

2) Projednání a přidělení jednorázových příspěvků – vdovy vdovci 

 

3) Žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče 

Dne 23.2.2011 poţádalo Středisko pro ranou péči Praha, o.p.s., Trojická 2/387, Praha 2 o 

příspěvek na činnost terénní sluţby rané péče, kterou poskytují klientovi s trvalým pobytem v 

Roztokách. Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách je sluţba sociální prevence 

poskytována klientům bezplatně. 

Sociální komise doporučuje RM poskytnutí finančního příspěvku Středisku pro ranou 

péči Praha 2 ve výši 15 tis. Kč z rozpočtu města (§ 4341, pol. 5192) na pokrytí nákladů 

péče rodině dítěte  trvalým pobytem v Roztokách. 

 

4) Informace předsedkyně komise k zapojení veřejnosti do rozhodování na rozvoji 

města 

Paní Šlancarová absolvovala školení na téma zapojení veřejnosti do rozhodování města. 

Vzhledem k tomu, ţe se jedná o obsáhlé téma, naznačila předsedkyně komise pouze směry a 

oficiální projekty, které jiţ běţí v různých městech po republice. 

Jedná se o komunitní plánování soc. sluţeb (pro tento účet Roztoky malé), dále pak o projekt 

„Místní agenda 21“ a „Zdravé město. Na tyto projekty jsou moţné dotace. Předsedkyně 

prodiskutuje moţnost zapojení města do určitého projektu s vedením města.  

 

V rámci diskuse členů SK pozvala paní Ing. Dittrichová předsedkyni SK na členskou schůzi 

základní organizace Svazu postiţených civilizačními chorobami, která se koná  22.3.2011. 

Bude probíhat otevřená diskuse, při které bude moţné se seznámit s názory a potřebami 

roztockých seniorů. 

 



2 

 

5) Plnění úkolů z minulé komise, různé 

 

 Pan Hendlinger navšítivil supermarkety Albert, Tesco, Centrum levného nákupu 

(dříve samoobsluha Blažek) a paní Laštovková Železářství v Žalově s ţádostí, zda 

by bylo moţné v těchto prodejnách na veřejném místě zajistit místo pro vyvěšení 

smutečního oznámení zemřelého. 

Všechny vyjmenované obchody souhlasí, ale žádají, aby město zajistilo důstojnou 

nástěnku.  

Vzhledem k tomu, ţe jiţ byla dána na WEB a do Odrazu moţnost vyvěšení 

smutečního oznámení na vývěsce před úřadem, sociální komise doporučuje radě 

k diskusi, rozšíření těchto míst o uvedené obchody s tím, že by však musely být 

zakoupeny za tímto účelem nástěnky. 

 

 Paní Kalinová informovala členy komise o odpovědi pana Mgr. Hejlíka z Úřadu pro 

ochranu os. údajů, který sděluje, ţe nelze z evidence obyvatel uveřejňovat ve 

společenské rubrice jména zemřelých. Paní Kalinová nabídla SK, ţe by souhlas 

zemřelých byl k uveřejnění stvrzen při vydávání příspěvku, ale vzhledem k tomu, ţe 

příspěvek se přiznává pouze vdovám, vdovcům, nebyl by přehled úplný.  

Členové SK tento návrh zamítli a nedoporučují, aby se jména zemřelých 

v Odraze zveřejňovala.    

 

 Pan Černý informoval o činnosti Záchranné služby asociace samaritánů České 

republiky (ASČR), vrchního inspektora provozu.  

Mezi sociální sluţby, které poskytuje výše uvedená organizace a o kterých mnoho 

našich občanů ani neví, je doprava nemocných do zdravotnického zařízení na základě 

ţádosti ošetřujícího lékaře, tzv. poukazu a to ve speciálních sanitkách vč. vozíčkářů. 

Dále se zmínil o dalších sluţbách jako je domácí nouzové volání, rozvozy obědů pro 

seniory a další.  

Diskuse bude pokračovat na příští schůzi SK.  Pan Černý přinese informační letáky o 

činnosti organizace.  

 

 Další schůze sociální komise budou: 14.4.,19.5.,23.6,15.9. 

 

Zapsala: Kalinová 

 

Ověřila: Šlancarová 


