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Zápis 

z jednání sociální a zdravotní komise  

konané dne 11.1.2011 

 

VERZE PRO VEŘEJNOST 

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

Laštovková,Tondrová, Dittrichová, Kalinová 

Zapisovatel:     M. Kalinová, M. Šlancarová 

 

Program: 

1) Zahájení – představení dvou členů komise, schválení zápisu z 12/2010 

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

3) Návrh na zřízení institutu veřejné služby 

4) Projednání žádostí  o pronájem obecního bytu v Jungmannově ul. čp. 286 a v Tichém údolí 

čp. 125 

5) Různé 

 

1)  Zahájení – představení dvou členů komise, schválení zápisu z 12/12/2010 

 

Schůzi sociální komise zahájila předsedkyně paní Marie Šlancarová a vyzvala členky SK, 

které se nezúčastnily prosincové schůzky, aby se dodatečně představily. 

Znovu poučila všechny členy SK o mlčenlivosti, neboť sociální komise pracuje s citlivými 

informace a s osobními daty, aby tak nebyl porušen zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních dat ve znění pozdějších předpisů.     

Zápis z prosincové sociální komise byl všemi členy schválen bez připomínek. 

 

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

 

3) Návrh na zřízení veřejné služby 

 

Veřejná služba je upravena v § 18, zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v  hmotné nouzi. 

Veřejnou službu organizuje obec v samostatné působnosti. Zákon o hmotné nouzi neukládá 

obcím povinnost organizovat veřejnou službu, ale dává jim tento nástroj k využití.  

Díky práci pro obec (město) neklesne osobám, kteří pobírají dávku hmotné nouze (tzv. 

příspěvek na živobytí) nepřetržitě 6 měsíců,  na částku existenčního minima tj. 2020,- Kč. 

Práce pro obec je vykonávána zdarma. Při odpracování 20 hodin měsíčně neklesne osobě v 

hmotné nouzi příspěvek na živobytí na existenční minimum (zůstane na hranici částky 

živobytí) a při odpracování 30 hodin a více se příspěvek navyšuje (u jednotlivce o 553,- Kč, u 

první dospělé osoby v rodině 430,- Kč, u druhé  o 290,- Kč) .  

Veřejná služba se využívá pro zlepšení životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných 

veřejných prostranství ve městě, na pomoc v oblasti kultury, sociální péče apod. (více v 

přehledu, který přikládáme). 

Orgán hmotné nouze MěÚ v Roztokách eviduje k 1.1.2011 (nezapočteni klienti z Libčic 

nad Vlt., neboť veřejná služba je městem organizována již od července 2009).  : 

celkem 30 klientů , z  toho roztockých občanů:  18, z toho žen 5.  Dle posouzení pracovnic 

orgánu hmotné nouze je ve skutečnosti možno využít z uvedeného počtu cca 5 pracovníků.  
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Obec v samostatné působnosti může organizovat veřejnou službu sama nebo přenést a 

zabezpečit formou schválení nebo změnou zřizovací listiny na příspěvkovou organizaci obce, 

v našem případě na Technické služby.  

K organizaci veřejné služby je nutné určit organizátora , který vede evidenci osob pracujících  

ve VS, uděluje pokyny jakou práci vykonávat, provádí kontrolu, informuje orgán hmotné 

nouze o zahájení a ukončení veřejné služby, může sepisovat smlouvy o výkonu VS atd. Před 

zahájením práce na veřejné službě je nutná preventivní zdravotní prohlídka u ošetřujícího  

lékaře (poplatek za vyšetření je možné uhradit dávkou HN), poučení pracovníka o bezpečnosti 

a ochraně zdraví při práci, a pojištění osob – povinnost města uzavřít pojistnou smlouvu – 

možnost úhrady formou dotace MPSV.  

 

Na základě výše uvedené  informace pí. Kalinové a po diskusi, která k tomuto tématu 

proběhla,  

SK doporučuje radě města zabývat se zřízením institutu veřejné služby pro osoby v 

hmotné nouzi a to v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

4) Žádosti o městský byt  

 

Sociální komise obdržela od odboru správy rozvoje města k posouzení žádosti o přidělení 2 

bytů ve městě a to v Jungmnanově ul. čp. 286 a v Tichém údolí čp. 125, s tím, aby zpracovala 

stanovisko a doporučila radě města, kterému žadateli byty přidělit. Zprávu do RM připravuje 

OSRM na 26.1.2011. 

 

K vyhodnocení bude svolána další sociální komise a to v úterý dne 18.1.2011 od 17.00 hodin 

v zasedací místnosti úřadu – bez pozvánek. 

 

5) Různé 

 

 Balíčky pro občany k životnímu jubileu počínaje 75. rokem (80, 85, 90 a dále každý 

rok) - po diskusi a sdělení stanoviska Úřadu pro ochranu osobních dat bylo 

odsouhlaseno pokračovat v předávání dárkových balíčků členy sociální komise i 

v tomto roce.  

 Paní Dittrichová požádala o podporu při řešení alespoň jednoho místa pro parkování 

aut těžce zdravotně postižených občanů podél hotelu Academic v souvislosti s nově 

otevřenou poštou.   

SK doporučuje RM, aby podpořila žádost tělesně postižených občanů o zajištění místa 

pro parkování.  

  


