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Zápis 

z jednání sociální a zdravotní komise  

konané dne 10.2.2011 

 

VERZE PRO VEŘEJNOST 

 
Přítomni: Šlancarová, Hendlinger, Mirtes, Kazimourová, Matysová, Laštovková, 

Tondrová, Dittrichová, Kalinová   

Omluven: Černý  

Host:  starosta - Jan Jakob 

Zapisovatelé: M. Kalinová, M. Šlancarová 

 

Program: 

1) Zahájení – přivítání členů komise, schválení zápisů ze SK 11.1. 2011 a  18.1.2011 

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

3) Informace z jednání rady – usnesení ze dne 24.1.2011 k návrhům podaných SK  

4) Ţádost o finanční příspěvek na činnost organizace CZP Středočeského kraje na  rok 2011 

5) Různé 

 

1) Zahájení – schválení zápisu ze SK z 11.1.2011 a z 18.1.2011 
Schůzi sociální komise zahájila předsedkyně paní Marie Šlancarová, přivítala přítomné členy 

a pana starostu, který se jako host komise zúčastnil. 

Zápisy z jednání komise dne 11.1. a 18.1.2011  byly všemi přítomnými členy schváleny bez 

připomínek.  

 

Při zahájení schůzky pan starosta poděkoval všem členům komise za aktivní a podnětnou 

práci.   

 

2)  Projednání a schválení jednorázových příspěvků – vdovy, vdovci 
 

3) Informace z jednání rady – usnesení ze dne 24.1.2011 k návrhům podaných SK 

 Pí. Kalinová  informovala o usnesení z rady, které navazuje na podněty a návrhy 

podané radě z jednání sociální komise 11. a 18.1.2011. 

 Sociální příspěvky občanům schváleny 

 Byty v Jungmannově ul. A v Tichém údolí byly přiděleny roztockým občanům 

 Návrh na zřízení veřejné sluţby bude projednán RM dne 16.2.2011 

 

4) Žádost o finanční příspěvek na činnost Centra pro zdravotně postižené 

Středočeského kraje – region  Praha východ a Praha  západ 

Po projednání a diskusi k výše uvedené ţádosti o příspěvek na činnost organizace poţádali 

členové SK pí. Kalinovou a pí. Dittrichovou, aby zjistily u ředitelky centra pí. Rousové 

podrobnější informace k ţádosti. Pan Mirtes připraví do příští schůzky další otázky týkající se 

činností Centra k projednání s pí. ředitelkou, která bude přítomna i na schůzi  Svazu 

postiţených civilizačními chorobami v březnu 2011. Poté se SK vrátí k vyřízení této ţádosti a 

event. doporučí příspěvek.  
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5) Různé 

 

 Balíčky k životnímu jubileu roztockým občanům 

Pí. Kalinová informovala přítomné, ţe předávání dárkových balíčků seniorům bude 

zachováno. Dárkové balíčky v hodnotě do 350,- Kč se budou předávat seniorům od 80 let  po 

5 letech, od 90 let po roce. Předávat je bude vedení města. V současné době se jedná o 115 

občanů.  

Při této informaci bylo diskutováno, zda by bylo přípustné, aby v místním tisku ve 

společenské rubrice bylo moţné zveřejnit jméno a příjmení občana, který zemřel. 

Tento návrh projedná  pí. Kalinová telefonicky s Mgr. Hejlíkem z Úřadu pro ochranu 

osobních údajů, který odpovídal na dotaz MěÚ Roztoky k vítání dětí a předávání dárkových 

balíčků  seniorům.  

V souvislosti s úmrtím občana zazněl názor, ţe v Roztokách chybí místo, kde by mohli 

příbuzní zemřelého dávat spoluobčanům na vědomí úmrtí svého blízkého.  

Pan Hendlinger v této věci navštíví supermarkety Albert a Tesco, pí. Laštovková  pak 

prodejnu ţelezářství v Ţalově  - podají zprávu na příští schůzce.   

 

 Vítání dětí  

se uskuteční ve čtvrtek dne  31.3. 2011 od 13.00 hodin na zámečku. Za sociální komisi bude 

akci moderovat předsedkyně SK pí. Šlancarová.  

 

Pan starosta v rámci diskuse sdělil výsledky z osobního jednání s vedoucí České pošty  

v Roztokách.  Bylo přislíbeno ze strany pošty přednostní vyřízení poštovních sluţeb u občanů 

starších 75 let a občanů s průkazem ZTP, zároveň pak je jiţ v jednání s příslušnými orgány 

zajištění místa na parkování pro invalidy v ulici Masarykova.  

 

 

Zapsala: Kalinová 

 

Ověřila: Šlancarová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


