Zápis ze 16. zasedání komise sociální dne 12. 9. 2016
Místo konání: DPS Černošice, Vrážská 1805, Černošice
Přítomni: M. Řehořová, A. Boušková, M. Haspeklová, A. Hrudková, J. Martin, M. Strejček,
N. Švehlová, J. Krčilová
Omluveni: D. Göttelová, M. Paříková
Nepřítomni: B. Řepová
Podněty k projednání:
1. Žádost sdružení ALEN o finanční příspěvek na aktivity sdružení
2. Novela zákona o obcích
3. Potravinová sbírka
4. Sociální byt
5. Diskuse
1. Žádost sdružení ALEN o finanční příspěvek na aktivity sdružení
ALEN sdružení žen postižených rakovinou, z.s. žádá o finanční příspěvek ve výši 4. 000,- Kč
na aktivity pro 4 černošické členky, které onemocněly rakovinou. Komise doporučuje odkázat
žadatele, s ohledem na pokročilou roční dobu, na podání přihlášky do grantového řízení, aby
se pro další roky předešlo vyřizování žádostí mimo grantové řízení.
Návrh usnesení: Rada souhlasí, aby bylo sdružení odkázáno na grantové řízení.
2. Novela zákona o obcích
Od 1. 7. 2016 je účinná novela zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích. Podle § 36a obec
může ocenit významné životní události svých občanů. Komise doporučuje navrátit se
k rozesílání gratulací k významným životním jubileím, a to 75, 80, 85, 90 a každý další rok.
Návrh usnesení: Rada souhlasí, s rozesíláním gratulací od ledna 2017 černošickým
jubilantům k životním jubileím 75, 80, 85, 90 let a následně po 90. roce každý další rok.
3. Potravinová sbírka
FCH Neratovice nabízí pomoc pro naše nejchudší občany. Sbírka nabízí jednu potravinovou
pomoc a 2. materiální (drogistické). Skupiny obyvatel:
A rodina (dvě a více dospělých osob žijících společně)
B osoba – jednotlivec v terénu
C rodina s dětmi
Komise vytipuje vhodné občany a bude kontaktovat FCH Neratovice.
4. Sociální byt
Rada na svém 24. zasedání dne 27. 4. 2015 souhlasila s přidělením sociálního bytu v ul.
Slunečná paní M. N. Byt byl považován za tzv. startovací. Je nutné upřesnit podmínky pro
pronajímání sociálního bytu. Komise navrhuje: definovat sociální byt, stanovit dobu nájmu a s
ní související platbu zvýhodněného nájemného, stanovit pravidla pro prodloužení nájmu,
např. prokázání vlastního přičinění při hledání trvalého bydlení, určit pravidla v případě více
zájemců. Pronájem sociálního bytu či prodloužení nájmu vždy předkládat k vyjádření sociální
komisi a radě města.
Návrh usnesení: Rada určí pravidla pro přidělování sociálního bytu, dobu nájmu v sociálním
bytě, podmínky pro prodloužení nájmu a dobu trvání zvýhodněného nájemného.
5. Diskuse
- tisková zpráva MPSV – 8 bludů o sociálním bydlení
- dne 3. 10. 2016 se bude v době od 14 do 16 hodin konat v DPS oslava Dne seniorů
- obnova skateparku, přebudování na betonový - uvažovat o umístění do jiné lokality
- informace ke stavu žádosti o tzv. kotlíkovou dotaci
- informace k ústní žádosti o přijetí klienta do DPS, který je nyní v DD Beroun
- informace ke zneužívání majetku seniorky neznámými osobami
Termín příštího zasedání sociální komise: pondělí 17. 10. 2016 v 18,30 hodin v DPS.
Zapsala: J. Krčilová, tajemnice komise sociální

