Zápis z 9. zasedání komise sociální dne 30. 11. 2015
Místo konání: DPS Černošice, Vrážská 1805, Černošice
Přítomni: M. Řehořová, M. Paříková, M. Haspeklová,
N. Švehlová, J. Krčilová
Omluveni: D, Göttelová, J. Martin
Nepřítomni: B. Řepová

A. Hrudková,

M. Strejček,

Podněty k projednání:
1. Žádost Centra sociálních služeb Hvozdy o příspěvek na financování SS
2. Žádost Úřadu práce KoP Praha 3 o vydání souhlasu s ubytováním v hotelu Kazín
3. Černošická občanka bez domova
4. Diskuze
1. Žádost Centra sociálních služeb Hvozdy o příspěvek na financování SS
Centrum sociálních služeb Hvozdy, o. p. s. žádá o příspěvek ve výši 13.166,- Kč na
poskytování sociálních služeb v roce 2016 černošické občance, která využívá odlehčovací
služby a sociálně terapeutické dílny. Sociální komise doporučuje odkázat žadatele na grantové
řízení pro rok 2016 a v tomto smyslu odpovědět
2. Žádost ÚP KoP Praha 3 o vydání souhlasu s ubytováním v hotelu Kazín

Úřad práce ČR, KoP Praha 3 žádá o vydání souhlasu podle § 33 zákona o pomoci v HN a § 8 zákona o
obcích v platném znění. Podle citovaných ustanovení vydává obec v samostatné působnosti souhlas
s tím, že v případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi (ÚP) přiznat
doplatek na bydlení i občanovi užívajícímu byt v ubytovacím zařízení. Hotel je zkolaudován jako
ubytovací zařízení a KHS má schválen provozní řád. Komise doporučuje radě vydat souhlas s tím, aby
ÚP ČR, kontaktní pracoviště Praha 3 určilo jako osobu užívající byt pana V. F. který užívá za účelem
bydlení ubytovací zařízení hotel Kazín, Vrážská 325, Černošice.

3. Černošická občanka bez domova
Projednána situace klientky s TP v Černošicích, která v krátké době přijde o bydlení a ocitne
se na ulici. Situaci řešit formou poradenství a pomoci s nalezením ubytovny. Město nemá
k dispozici žádný volný byt.
4. Diskuze
Vánoční setkání se uskuteční 22. 12. 2015 v 16 hodin v DPS Černošice.
V DPS se uvolní jeden byt.

Termín příštího zasedání sociální komise: 22. 12. 2015 v 17 hodin v DPS.
Zapsala: J. Krčilová, tajemník komise

