Zápis
z jednání sociální a zdravotní komise
konané dne 15.9.2011
VERZE PRO VEŘEJNOST
Přítomni :
Šlancarová, Mirtes, Kazimourová, Černý, Dittrichová, Matysová.
Omuveni:
Hendlinger, Tondrová, Laštovková
Zapisovatelé: M. Kalinová, M. Šlancarová
Program : 1) Zahájení – kontrola zápisů z 21.6.2011
2) Schválení příspěvků pro vdovy, vdovce
3) Projednání žádostí roztockých občanů o jednorázové příspěvky
4) Návrh na přidělení volného bytu v DPS
5) Návrh na zpracování dotazníku (letáku) pro rozšíření služeb PS
6) Různé - informační blok (termíny SK do konce roku, informace k VS,
čerpání rozpočtu města § 4341, apod. )
K bodu 1) - zahájení
Schůzi sociální komise zahájila předsedkyně paní Marie Šlancarová, přivítala přítomné členy.
Přítomní členové schválili zápis z 21.6.2011.
K bodu 2)
Projednání žádostí občanů o jednorázový příspěvek - vdovy a vdovci á 3000,- Kč
K bodu 3 )
Projednání žádostí roztockých občanů o jednorázové příspěvky
K bodu 4)
SK doporučuje přidělit volný byt v DPS po zemřelém občanovi
K bodu 5)
Návrh na zpracování dotazníku (letáku) pro rozšíření sociální služeb (PS) ve městě
OSDPS předložil koncept letáčku či dotazníku, který by byl otištěn v měsíčníku Odraz.
Po diskusi členů SK dopracuje obsah letáčku předsedkyně pí. Šlancarová spolu s panem
Černým a předloží členům na příští komisi, tj. 6. října.
K bodu 6) Informační blok
- Informace o čerpání rozpočtu města § 4341 za měsíc leden-srpen 2011
Pí. Kalinová informovala členy SK, že z celkové rozpočtované částky 300 tis. Kč je
k 31.8.2011 čerpáno 102 053,- Kč, tj. 34%. Zároveň požádala členy SK o návrhy na přiznání
finančních příspěvků roztockým občanům do listopadové komise.
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- Veřejná služba
Pí. Kalinová informovala členy SK, že na veřejné službě pro město Roztoky pracují 2
příjemci dávky v hmotné nouzi. Jeden pracovník bude cca od ledna 2012 zaměstnán TS
Roztoky na hlavní pracovní poměr.
- DPS
Dne 6. 10.2011 od 9.00 hod. se bude konat schůzka RealSpromu s obyvateli DPS
k vyúčtování služeb za rok 2010 jako odpověď na podání stížností 4 obyvatelek DPS k této
záležitosti.
- Vítání dětí a setkání seniorů u příležitosti životního jubilea s představiteli města
Předsedkyně komise informovala členy o akci vítání dětí, která se konala dne 8. září Pan
starosta přivítal celkem 43 nových občánků města. Zároveň se pí. Šlancarová zúčastnila
setkání seniorů při příležitosti životního jubilea, které se uskutečnilo 6. září 2011.
- Termíny sociální komise do konce roku 2011
Členové komise se dohodli na termínech : 6.10, 10.11 a 15.12. 2011 .
- Vznesen dotaz na důvody, proč nejsou obsazeny již několik měsíců po rekonstrukci 2
byty v Nádražní ul., Na Staré Poště“.

Zapsala: Kalinová
Ověřila: Šlancarová
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