
Dotační program obce Nelahozeves „Dotované stravování seniorů, invalidních 

důchodců a osob zdravotně postižených v rámci sociálního programu obce“ 

 

V souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, zveřejňuje obec Nelahozeves tento dotační program. 

Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty: 

Poskytnutím peněžních prostředků podle tohoto dotačního programu plní obec Nelahozeves mj. 

své povinnosti vyplývající z § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů. Hlavním účelem dotačního programu je podpora potřebných skupin 

občanů, seniorů, invalidních důchodců a zdravotně postižených v přístupu k pravidelné teplé stravě 

za přijatelné ceny v místě jejich bydliště. 

Ke splnění stanoveného účelu bude využita vývařovna s rozvozem obědů podnikatele Petra 

Nováka, IČ 74324284, se sídlem Vražkov 165, 413 01 Roudnice n/L, který byl doporučen sociální 

komisí na základě vnitřního poptávkového a zjišťovacího řízení (dále „dodavatel“). Cena oběda 

(včetně polévky a dovozu stravy až do bytu) je pro rok 2018 určená dodavatelem v částce 68,- Kč. 

Obec je připravena tuto cenu dotovat pro rok 2018 částkou 13,- Kč/osoba a oběd. Dodavatel bude 

provádět měsíční fakturaci za příjemce dotace podle skutečně odebraných jídel a obec dodavateli 

částku dotace se souhlasem příjemce vyplatí. 

Za výše uvedeným účelem bude dotace poskytnuta dodavateli na základě fakturace za jednotlivé 

oprávněné příjemce dotace při splnění dále uvedených podmínek. 

Důvody podpory stanoveného účelu: 

Nabídnout seniorům (starobním důchodcům), invalidním důchodcům a zdravotně postiženým 

občanům obce kvalitní stravování za přijatelné a přitom obcí dále dotované ceny. Poskytnout tak 

osobám se sníženou pohyblivostí pomoc při zachování soběstačnosti a sebeobsluhy a tím i setrvání 

ve svém přirozeném domácím prostředí, potažmo své domovské obci a sociální skupině. 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu 

stanoveného účelu a maximální výše dotace: 

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu obce Nelahozeves na 

dotační program pro rok 2018 činí 70.000 Kč. Předpokládaný celkový objem finančních prostředků se 



může lišit v závislosti na množství oprávněných příjemců dotace a počet odebraných obědů. 

Maximální výše poskytnuté dotace je omezena částkou 3.380 Kč na jednoho příjemce v kalendářním 

roce, což odpovídá výši dotace 13 Kč/oběd x 5 dní v týdnu x 52 týdnů v roce 2018. 

Způsobilí žadatelé 

Způsobilým žadatelem o dotaci je občan obce Nelahozeves, a zároveň: 

- senior (starobní důchodce) nebo invalidní důchodce nebo zdravotně postižený nad 65 let, 

případně svéprávný invalidní důchodce nebo zdravotně postižený, práce neschopný, občan, 

- mající čistý příjem nepřesahující u jednotlivce 4 násobek životního minima (podle zákona č. 

110/2006 Sb. a nařízení vlády č. 409/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Lhůta pro podání žádosti 

Dotační program se vyhlašuje ke dni 21. 12. 2017 a termín pro podání žádostí se stanovuje 

v souladu s § 10c odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech na 21. 1. 2018 až 31. 12. 2018. Žádost se 

podává starostovi obce prostřednictvím sociální komise nebo na obecním úřadě. K formuláři, který je 

k dispozici na webových stránkách obce, na obecním úřadě či u členů sociální komise, bude přiložena 

kopie rozhodnutí ČSSZ a kopie posledního oznámení o výši (o valorizaci) starobního důchodu nebo 

invalidního důchodu a případně i jiných pravidelných příjmů (dávky hmotné nouze, dávky státní 

sociální podpory, čisté peněžní příjmy z pracovní a podnikatelské činnosti, z pronájmu a z jiných 

započítávaných příjmů). 

Kritéria pro hodnocení žádosti 

Žádost se podává na předepsaném formuláři včetně příloh osvědčujících splnění požadovaných 

kritérií. Posuzovaná kritéria budou zejména:  

- splnění lhůty pro podání žádosti,  

- hodnocení způsobilosti žadatele dle podmínek tohoto programu, 

- zda žadatel nemá k datu podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti vůči obci či vůči právnickým 

osobám, které jsou zřízeny či založeny obcí (zejm. na místních poplatcích). 

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti 

O žádosti je rozhodováno bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od podání řádné žádosti. 

Okomentoval(a): [MB1]: Tahle věta to doplňuje i pro mladší 
invalidy?. Proč musí být svéprávný? A práce zcela neschopný nebo 
stačí částečně? 



Podmínky poskytnutí dotace 

Hodnocení žádostí, splnění podmínek a kritérií tohoto dotačního programu provádí sociální 

komise. O žádosti rozhoduje starosta obce, a to po seznámení se se závěry sociální komise. Splní-li 

způsobilý žadatel kritéria pro poskytnutí dotace, bude s žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva a 

dotace bude vyplácena vždy přímo dodavateli v návaznosti na počet žadatelem odebraných obědů. 

Žádosti nebude vyhověno, nebude-li z ní a jejích příloh patrná způsobilost žadatele a splnění 

požadovaných kritérií. Žádosti nebude vyhověno též tehdy, bude-li mít poskytovatel pochyby 

o pravosti žadatelem uváděných údajů a tento ani po výzvě k opravě pochybnosti neodstraní, 

přičemž jakékoli nedostatky ohledně podkladů či jejich řádného doložení jdou k tíži žadatele.  

Vzor žádosti  

Formulář žádosti a veřejnoprávní smlouvy je umístěn na webových stránkách obce …………….., 

v papírové podobě pak k dispozici na adrese obecního úřadu a u členů sociální komise. 

 


