Zápis z 11. zasedání komise sociální dne 27. 1. 2016
Místo konání: DPS Černošice, Vrážská 1805, Černošice
Přítomni: M. Řehořová, D, Göttelová, M. Haspeklová, J. Martin, M. Strejček, N. Švehlová, J.
Krčilová
Omluveni: M. Paříková, A. Hrudková
Nepřítomni: B. Řepová
Podněty k projednání:
1. Změna v systému grantového řízení
2. Informace o nabídce poskytovaných služeb z. ú. Kvalitní podzim života z Vestce, na
přepravu imobilních osob
3. Žádost o příspěvek obce ve výši 1.400,- Kč na úhradu obědů a dovážku obědů
černošické občance seniorského věku
4. Obsazení volných bytů v DPS Černošice
5. Informace k průběhu vyřizování kotlíkové dotace
6. Diskuse
1. Změna v systému grantového řízení
Předsedkyně komise seznámila členy se změnami v grantovém řízení pro rok 2016.
2. Informace o nabídce poskytovaných služeb z. ú. Kvalitní podzim života na přepravu
imobilních osob
Komise navrhuje seznámit veřejnost s nabídkou prostřednictvím článku v IL.
3. Žádost o příspěvek obce ve výši 1.400,- Kč na zajištění a dovážku obědů černošické
občance seniorského věku
Černošická občanka ve věku 75 let a její syn ve věku 50 let žádají obec o příspěvek ve výši
1.400,- Kč měsíčně na úhradu a dovoz obědů. Syn nepracuje, o matku celodenně pečuje.
Žadatelka má nízký důchod zatížený exekucí. Budou osloveny restaurace v Černošicích ve
věci bezplatného poskytnutí neprodaných hotových jídel.
Návrh usnesení: Komise nedoporučuje radě přiznat příspěvek na nákup obědů, jelikož se
jedná o nesystémové řešení, které by mohlo spustit lavinu žadatelů o podobný příspěvek.
4. Obsazení volných bytů v DPS Černošice
Do uvolněných bytů komise doporučuje přijmout žadatele v následujícím pořadí:
1. manželé R. – ve věku 85 a 70 let,
2. V. J. – 1926, dům vlastní více majitelů, dům se bude prodávat
3. H. B. – 1930, žije v nádražním domku, zdr. stav vyžaduje pomoc PS
Náhradníci:
1. E. P. – 1930, žije v chatě v Dobřichovicích, bez vody, suché WC
2. V. S. – 1933, Karlík, dům ve špatném stavu, žádost do DPS má cca 10 let
Návrh usnesení: Rada schvaluje přijetí žadatelů o byt v DPS v navrhovaném pořadí.
5. Informace k průběhu vyřizování kotlíkové dotace
Osamělé občance města Černošice ve věku 87 let s nízkým příjmem poskytnuta pomoc
s uplatněním žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy v Programu
“Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v RD ve Střč. kraji 2015–2018“.
6. Diskuse
Komise navrhuje zaslat poděkování nebo jinak ocenit občany, kteří nezištně pomáhají svým
spoluobčanům odkázaným z důvodu věku či zdravotního postižení na výpomoc sousedů či
známých.
Termín příštího zasedání sociální komise: středa 24. 2. 2016 v 18 hodin v DPS.
Zapsala: J. Krčilová, tajemník komise

