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Zápis 

z jednání sociální a zdravotní komise  

konané dne 14.12.2010 –  

 

VERZE PRO VEŘEJNOST 

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

  Kalinová 

Omluveni: Tondrová, Dittrichová 

Zapisovatel: M. Kalinová, M. Šlancarová  

 

Program: 

1) Zahájení – představení členů komise 

2) Seznámení se s problematikou oddělení sociálních věcí MěÚ Roztoky sociální komise 

3) Projednání žádostí občanů o jednorázový příspěvek + vdovy a vdovci 

4) Různé   

 

1) Zahájení – představení členů komise 

 

První schůzi sociální komise v novém volebním období zahájila předsedkyně paní Marie 

Šlancarová a vyzvala všechny přítomné členy, aby se představili. 

V úvodu jednání byli členové poučeni 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.     

 

2) Seznámení se s problematickou oddělení sociálních věcí MěÚ Roztoky a SK 

 

Paní Kalinová informovala členy o práci oddělení sociální péče – dávkách hmotné nouze, 

které přiznává jako pověřený úřad pro výplatu dávek pro celý severní region a to v hodnotě 

cca 3 300 tis. Kč ročně.  Dále poskytuje poradenskou a sociální pomoc pro občany města i 

okolních obcí, provádí depistážní práce atd. Spolupracuje se soudy, policií, sociálně právní 

ochranou dětí, státní sociální podporou, Úřadem práce Praha západ, Okresní správou 

sociálního zabezpečení Praha západ atd. 

V samosprávě je pečovatelská služba, Dům s pečovatelskou službou – SK doporučuje RM 

umístění žadatelů o byt. Na základě lékařského doporučení se rozhoduje o zvláštním příjemci 

důchodu, v případě, že zdravotní stav neumožňuje přebírat jakýkoliv druh důchodu. 

Hospodaří s finanční částkou ve výši 300 tis. Kč ročně pro občany Roztok, kteří se ocitnou ve 

finanční tísni. Navržené příspěvky doporučuje SK radě ke schválení.  V rámci rozpočtu města 

pro sociální účely jsou hrazeny též sociální  pohřby osobám, které zemřou v Roztokách a 

nemají příbuzné.  SK se podílí též na akci vítání dětí a předávání balíčků jubilantům  

v důchodovém věku (nad 75 let).  

  

3) Projednání žádostí občanů o jednorázový příspěvek + vdovy a vdovci 

 

V rozpočtu města pro rok 2010 byla rozpočtována pro sociální pomoc občanům částka 300 

tis. Kč, čerpáno: k 30.11.2010  230 337,- Kč. V prosinci bude do rozpočtu vrácena částka 

20 093,- Kč a to za úhradu sociálního pohřbu dvou roztockých občanů. 
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Sociální komise po projednání doporučuje radě města uvolnit z rozpočtu § 4341, pol. 

5192 (sociální pomoc) následující částky: 

 

 Poskytnutí jednorázového příspěvku vdovám, vdovcům 

 Poskytnutí jednorázových příspěvků občanům či rodinám, kteří se ocitají v tíživé 

sociální situaci (zejména kombinace zdravotních problémů spolu 

s ekonomickými), a to v celkové výši – 69.000,- Kč 

 

4) Různé 

  

 Projednání sociálního bytu  

 pan Černý informoval členy SK o tom, že od 1.11.2010 již v Roztokách není územní 

středisko rychlé lékařské pomoci, ale pouze rychlé zdravotnické pomoci, tzn. že 

vyjíždí k případu pouze řidič a zdravotní sestra, lékař pak přijíždí až z Hostivic nebo z 

Kralup n/Vlt.. 

 paní Šlancarová, předsedkyně komise, vyzvala členy k podnětům a návrhům pro práci 

sociální komise.  Poděkovala za účast s tím, že v lednu 2011 se zaměří pozornost SK  

na zřízení veřejné služby v Roztokách. 

 

 

Zapsala: Miroslava Kalinová 

 

Ověřila: Marie Šlancarová  


