
Vvhodnocení práce sociální komise a oběanské poradnv obce
' 

Ne|ahozeves ve volebním období 2014 - 2018.

t' Sociální komise obce.

ve složení Mgr. Ing. Jan Ryša!ý a členky pí' A]ena Kotrěová a pí. Jana Tuleclé, byla ustanovena
starostou obc; ke dni 1.4.2016 podle $ 102, odst. 2, písm. h) a s 122 zákona 128/2000 Sb', zákon o

obcích. jako orgrín iniciativni a poradní. Komise má stanoven jednací řád, působnost. zásady a

obsah své činnoiti' Zápisy zjednání komise a další oficiání (1egislati\,ní) dokumenty jsou veřejně
přístupné zveřejněny na webu obce a uloženy u úŤadu obce.

Předem je třeba uvést, že komise byla nucena zahájit činnost jak dokumentační' íak i realizační,
zcela od počátku a bez jakékoli \,Ťlilřní pomoci. Komise neměla k dispozici žádnou relevantní
dokumeniaci přerlcházejÍcí sociální komise obce a ani ji nebyla poskytnuta jalr.ákoli' i
požadovaná, konkrétní pomoc od předcházející sociální komise. Poplavdě je třeba uvést' Že u

óbecního úřadu byla nalezena s]ožka tzv. komise sociální, kultumí a školské z roku 2012, ktelá

obsahovala dokumenty t'ýkající se pouze ěásti kulturní' Z hlediska sociální a školské se ve s]ožce

nic nenacházelo. Z blediska sociálního byl nalezen pouzejeden z roku 2003 zavedený sešit (přehled

Žíků dojíŽdějících do školy ve Veltrusech pro přiznání příspěvků na dojíždění) a zasÍaÍalé a

nepotřebné tiskopisy, o kontro]e této dokumentace, je,jím výřídění a skafiaci je ploveden zápis

v dokrrmentaci současné komise.

od prvního jednání dne 4'4'2016 se uskutečnilo do 31.8'20t 8 celkem 15 oficiálních jedrréni, zápisy

zjednání jsou zďoŽeny v dokumenlaci u obecního úladu. Závěry a uložerÉ úkoly jsou pravidelně

vyhodnocoviiny. Komise má ke svému jedrr.íní jednacím řádem stanoveny dvouměsíční intervaly'

nicméně mnohdy bylo jednáno měsíčně. Mimo to' se mnohdy, mezi oficiálními jedniíními členové

komise schízeli též ad hoc podle naléhavé potřeby a k projednání nahodilých úkolů, kteÍé bylo

nutno řešit neprcdleně.

Za období trvání komise 04.2016 _ 08.2018 (téměř 2,5 roku) plnila komise Úkoly jď systematické,

tak nahodilé ad hoc'

Jako hlavní úkoly lze postupně uvést:

. 04.-05.2016 : sezniímení se s prcblematikou, studium prá\.ních a odbomých předpisů a

publikací (zákon o obcích, zákon o sociálních sluŽbách a prováděcí vyhlášky, a pod), stanoveni

úseků odpo\ědnosli Č|enů komise.
. 13.6.2016 = jednáni s odbolem sociálrrí péče NlÚ Kralupy ďVlt. Navr'ání součinnosti. Na

pozvríní se dostavily kjednríní do Nelahozevsi Mgr. Eva Ivanová _ ředitelka odboru a Bc.

Michaela Kejkrtová, DIs styk na Nelahozeves. Nďí komisi byly piedány veškelé vhodné a

polřebné materiál} a akluálni l iskopisy.
e 0,7 ''12'201,6 - zavedení evidence' vytipování sociálně potřebných občanů obce a pohovoly

s nimi v n.íva.alosti na svěřené úseky odpovědnosti. Bylo řešeno pouze podle znalostí občanů

obce a zjištění z občanské poradny, neboť pomoc výpisem z evidence úřadu (např'

informace o osobách s hlášeným bydlištěm na obecním úřadě) byla starostou na



doporučení matrikářky odmítnuta' podklady o osobách obce, Iegistovaných jako potřební,

nebyly posk}tnuty ani oSP Kralupy). Byla zahájena informační čirmost v obecním Zpravodaji,

1I.-12,2016 provedeno jednání předsedy komise s vedením Domu s pečovatelskou službou

Kralupy _ praktické řešení telénní pečovatelské služby (možnosti dovozu obědů, dojíždění

pečovatelky do naší obce a možnost unístění občanů obce do domu s pečovatelskou službou

KÍalupy)' veškeré požadované služby v cenách jako pro občany Kralup byly odmítnuty'

obědy a pečovatelka jedině s požadavkem doplatků obce cestovné a dopra!11é' umístění do

DPs jen mimořlídně s ročním doplatkem až 60.000'- Kč. (občané Kralup neplatí). odkazováno

na dřívější neochotu obce Nelahozeves podílet se na realizaci pečovatelské Šlužby Křalupy,

kde se nabízelo p]né využití i vŠemi 13 spádo\.ými obcemi'
2o|,7 zahá:eía piípnýa ke zŤízení a zabezpečelí sociální s1užby dovozu obědů sociálně

potřebným občanům obce a telénní pečovatelské služby pečovatelkou pro obec.

a) Zabezpečení realizace dovozu a dotace obědů sociáJrrě poťebným občanům obce' Zde je

třeba zduaznit, že k Íealizaci této služby nebyla komisi posk}.tnuta žádná, ani požadovaná

pomoc (mimo starosty' který ze své firÍ]l(ce projekt schválil). Po jednríních na krajském

uřadu, na Měst'Ú Praha 6. kde tento projektje realizovrín a po jedniíních s pečovatelskou

službou Ikalupy a Velvary se podařilo projekt realizovat a dne 21.12.2017 schválit.

Přestože firma Novák, která byla nakonec k Iealizaci služby lTbiína (oproti Knlupy a

Velvary ler'nější o 20,- Kč/oběd) již do obce obědy doyážela a to dokonce i něl<terým

zastupitelům z části obce Podhořany' musela komise vše zjišťovat (včetně koÍtaktu na

dovozce, cen, kvality a spokojenosti), sama. Nepochopitelný byl nezájem i,'utajování..

např. i ze střany zastupitelů, kteřÍ straYu dokonce též již odebírali- Naopak ochota a

seriózní jednání s majitelem |rrmy Novák, ktery komisi předal veškeré podk]ady

včetně jmen a adres 21 odebírajících občanů obce' Realizace a ploblémy služby

uvedeny v části rol:u 20 1 8,
b) Zabezpečeni telénní pečovatelské služby pro sociálně potřebné občany obce. Návštěvy

v občanské poradně. kde se převiížně řešili ad hoc problémy socirílně poťebných a

z&avotně postižených na jejich žádost ukr2ali potřebnost této služby v obci (pomoc

především samostalně žijícím důchodcům v nákupech, při dojíždění do Knlup nebo

Veltrus k lékďi' v úklidu a chodu domácnosti' pravidelné injekce. planí pláďa' pedikura,

jedn.íní na úřadech, pomoc nesvéprávným občanům. ale i např. složení uhlí a pod). Na
.ilýzvu uveřejněnou ve Zpravodaji obce v 03/2017 se přihlásila občanl€ obce, která k teto

činnosti měla veškeré předpoklady včetně Fofesníbo vzdělríní i zájem. Nicméně komise'

která se bla\.ně v té době věnovala přípravě akce ,,dotovaný dovoz obědů..již neměla čas a

plostor tomuto se intenzivně věnovat a iešení oďožila na lok 2018. Zde je však nutno téŽ

z'diraznit, že posk1tování služeb pečovatelkou v snížených cenách podle Vyhlášky ě.

505/2006 sb', o sociáních službách (dotovarré ceny) je podmíněno řádnou Íegistlaci

sociání sluŽby obci,
o 2018 K 8.1.2018 byl zalr.íjen projekt dotovaných obědů. Posfupně do 03.2018 se piihlasilo

1ó žadatelů, přičernž 13 Žadatelům, kteií splnili podmínky. bylo vyhověno a 13,- Kč dotace

na oběd jim bylo potwzeno' 3 žadatelům vyhověno nebylo, z nicbŽ 2 žadatelé nevyhověni

pochopili' Bohužel žadatelka pí. Hlisníkowská s podpolou zastupitelky pi' Ditrichové

zrásady dotace pouze potřebn:fiI nepochopila a zahájila' spolu spí. Ditťichovou kaÍnpaň

ploti ásad|ím nfuoku na dotované obědy. Dne 8'1.2018 obdrŽel předseda sociální komise

obce SMS od pí. Ditrichové, že se vzdává dotace, když to nemohou dos1at všichni důchodci.



Vysvělující odpověď předsedy sociríJrrí komise nebyla akceptována. Následovalo lTstoupeni
' pí. Hlisní<owské a uluka nepřítomné pí' Ditrichové na jednár zastupitelstva 15'1'2018, a

rezignační dopis pí. Difichové na funkci zastupitele obce' VJ.lrcholením bylo usnesení

přijaté ad hoc zastupitelstvem obce dne 19'3.2018, kdy bylo až na veřejném zasedání, na

podnět zastupitele za KSČM pana Pavlíčka. dodatečně zďazeno usnesení o změně zísad

pňznáviíní dotace na obědy. K tomu je též nutno uvést některá fakta:
o Usnesení zasfupitelstva obce z 19'3.2018 k změně zásad dotovríni obědů sociálně

potřebným občanům obce bylo schvráleno ad hoc (mimo plrínovaný plogram schůze),

bez konzultace s autolem a zpracovatelem plojektu a ani mu tato iďomace nebyla

následně drína na vědomí' v náva-zbsti na to byl téŽ nesmyslně změněn článek

předsedy komise v obecním Zpravodaji s výsledkem, že předseda komise byl

podepsán pod nesmyslným (změněÍým) ělánkem'
o Komise současně musela čelit urgencím firmy Novrák na neplacení faktur obcí.

přičemž komisi nebyly dle domluvy předáv.iny fakhry před uhmzením k potvrzeni

správnosti účtoviíní fi rmou.
o nebylo zabezpečeno včasné infomovríní občanů (nev1věšení usnesení na úřední

desce' opomenuté předriní iďormace o zásadách dotace obědů do domovních

scfuánek domluveno řešit letákem,l1eď bylkomisí zpracován a vedení obce včas

předán, spolu s pozvínkou na schůzi zastupitelstva.

Na t}to nedostatky a žídostem o nápravu nebylo vedením obce leagováno. Lze doplnit' Že týo

a další skutečnosú jsou úp]ně a konkrétně k dispozici v rezignačním dopise předsedy komise

z 2I '4.2018,líerý přikláďím (téŽ uložen ve složce sociální komise na úřadě obce), Idery byl

všem zastupitelům zaslán, přičemž lze konstatovat, že dodnes předseda komise na futo svoji

rezignaci, podanou k30.4.20l8' žádnou reakci ani stanovisko od obce, ani od nikoho ze

zasfupitelů, íeob&žel. Nicméíě veškelé důvody rezignace jsou k dispozici na webu obce

ý záĎise z|4' iednriní sociti]rrí komise dne 7'4.2018' (httDs://nelahozeves.czlw!.
1n9 ocl 9 oad-l9oalois-z- l4. iecontent/u

Návr další činnost vúznosti

výsledkv voleb do zaŠtuDitelŠtev obcí 2018 íobdobí 2018 - 2022).

. Pokračovat v realizaci prcjektu ,,Dotované stravoviání sociiílně potřebných občanů obce

Nelahozeves.. (zpřesnit název projektu). Upřesnit zásady pro přiděl€ní dotace (specifikace

pojmu ,,sociálrrě potřebný občan.), mjl hanici přÍmů stanovit na 5 x násobek životního

minima (pokud Životní minimum nebude zákonem zvýšeno). Posílit kontrolní činÍtost u

vfužívání dotace a u její fakturace obci. Aktivovat plopagační a osvětovou činnost tohoto

projektu.
. Analyzovat potřebnost, připravit a aeallzoyat pÍo obec terénní pečovatelskou sluŽbu ve

lybraných oblastech'
. Analyzovat potřebnost, moŽnosti (dotace), výhody či nelryhody řádné registrace sociálních

služeb vobci a dle závěru analýzy obec u stČK, k posk}'tovlíní konkÍétních sociá]íích

sluŽeb. Iesistrovat.

komise.pdll.



Připravit, plojednat a přijmout ,,strategický plán rozvoje obce v sociání oblasti.. jako

komplexní a výhledový plrín rozvoje obce v sociání oblasti. Aktivně se podílet na realizaci

akcí a Fojektů podle tohoto plánu (mj. též sociáJrrí bydlení' zdravotnické služby' senior ta,ri

aJ.).
Připravit, projednat a přijmout ',PlogÍam pro posk)'tování dotací..jako Základní legislativní

dokument s cílem navedení systému do pfiděloviání dotací z rozpočtu obce.

Projednat účelnost samostatné činÍlosti některých sociálních spolků a činností (klub senioÍu,

akce k významn;Írn v)hočím aj') mimo působnost sociríní komise (řízení a kontlola

\'}'rržívání dotací).

2. občanská poradna Nelahozeves (oP|[):

oPN byla založena k 19.7'2015 oz ímením ,le Zpralodaji,letáčkem a vývěskou. PNního klienta

uvítala 27.7.2015. Existuje tedy již 3 roky.

Fwtci občanského poradce vykonává Ing' Mgr. Jan Ryšavý ' 28 let již chalupď z Lešan bydlící

v Praze' Do roku 2oo7 jako vojrík z povolátrí, Ing' chemie, kteý v důchodu vystudoval plávo

(2007 -20Í0 = Bc. a 20|2-2014 = Mgt) Pozn | 201 0-2012 úspěšně boj oval s nemoci.

oPN působí vždy v nedě|i 10,00 _ 13,00 ve volnočasovém centru zagarolská. Neíí

řegistřovanou sociální službou' obec tudíž nemá za její činnost odpoYědnost, ale tíň též na její

činnost nedostává dotaci. PIo občany obce poskýuji tuto slúbu zdarma, na požádání však

klientům zpracuji í případné dokumenty (závěti' darcvací smlouvy, žaloby, odvolání a odpory a jiné

písemnosti k uror,rrríní sporu apod'), I tyto sluzby poskýuji sociálně potřebným občaÍlům obce

zpravidla zdarma' majetnějším na smlou\.u za úplatu v ceně áruba 10 o/o ceny u advokáta' k čemuž

mám žir,nostenské oplá\,nění na poradenskou a konzultaěÍí činnost' výjimečně zastupuji i jako

zmocíěnec u soudu.

v poladně mám legisfuoýáno nyní již 46 klientu z občanů obce, kteří sami a dobrovolně vyhledali

moji pomoc a ta1o jim byla posk1'tnuta. o konkétních jménech neiďormuji' nicméně o čiÍmosti se

lze dočíst např. ve Zpravodaji, kde pravidelně o nejzávažnějšich problémech občanů obce

iďormuji. Lze např. říct, že již jedné občance obce bylo zabezpečeno rrmístění v domě s

pečovatelskou službou Kralupy (tehdy j€ště leýIa z}izena sociiíní komise obce a bohužel obec

Nelahozeves se v minulosti nepodílela na vzniku domu s peěovatelskou službou Ikalupy, ěí11Ž

nemá prrívo služeb tohoto zďízení automaticlf využívat)' jednomu občanu jsem vysoudil 47.000.-

Kč na dodavateli eneÍgie, jinému vysouzeno 2o0'o00'- Kč dlužného, jinému v}.moženo 30'000'- Kč

za dodávku vadného náb1'tku. řešeny jsou často sousedské vztahy, pomoc s navlácením pozemků,

umořením dluhů, s osobním baDkrotem, řešeno bylo též např' domácí násilí fomou mediace s

účastníLT koníiktu a tak lze pokačovat.

Praxe úázala, že nestačí jen poradit v porarlně, co je třeba k nápravě plovést. Řada zejména

starších a socirílně potřebných občanů neví kde a jak o nápravu Žádat, jak napsat dokument, bydlí

sama, těžko se pohybuje, pravidelrrou pomoc blízkých nemá' prostě není schopna si věc podle rady

poradce sarna zďídit' Prcto u řady klientů následně sám doma dokumenty připravrrji a věc dáIe

řeším (dopisuji' telefonuji' qaržívlím vlastní soukromou datovou schrlínl'.u, atp'), včetně následných

koÍzultací v poradně, lakže není výjimkou, že věc s klientem řeším i třeba pů] loku nebo i cestou



soudu. kde sociáně poťebného občana obce' jako zmocněnec, zcela zdatma, zastupuji. Prostě

poradit, co ajakje třeba udělat a tím skončit, prostě mnohdy nejde.

K 31.8'2018, tedy za ty 3 Íoky činnosti Íze lryklvat r.r těch 46 klientu pfibliárě 152 nedělnich

návštěv v poladně, což předsta1'uje již 59 neděl v rozsalru více jak 140 hoďn strávených v poradně

zce|a zdarma. K tomu lze odhadnout ještě minimálně 300 hodin strávených při přípravě a iešení
problémů klientu zpravidla doma, ale i mimo poladnu u soudu nebo v místě sporu' To vše' včetně i

např. výdajů za dopraru vlastním voziďem (soudy, kataslr a jiné) zcela zdaÍna'

PÍíce a činnost občanské poradny je mnohdy vhodným podkladem pro iďormace sociální komise

obce, kterou jsem do sýé rczigrace k3o.4.20l8 vedl' Ještěje vhodné podotknout, že od říjÍa 2016

lykonávám ještě funtci extemího soudce v senátu (trestním i civilně pracovně plávním) obvodního

soudu Praha 6 (tzv' soudce pŤísedící), takže mnohdy lze i dovoďt možný pohled na řešení piípadu

soudem.

Pokud se ýče nákladů obce na občanskou poradnu, je tieba uvést' Že v podstatě nejsou Žádné.

Využity jsou volné plostory a tiskáma ve volnočasovém cenh!' PIoplaceno mě bylo z obecního

rozpočtu za rok 2016: lx
2.384 Kč (tonery).

109,- Kč na kancelářské potřeby papíru) a za rok 2017 =

Mgr. Ing. Jan R poradce

Přílohy: 1' Rezignační dopis předsedy sociální komise z 21'4.2018

2.Zápis zjednání sociální komise z 7.4.2018

V Nelahozevsi 28.8.2018

část 1' _ socirílní komise: Schváleno najednání sociání komise dne 28.8.2018.

Rozesliíno všem členům zastupitelstva obce a lídrům politických stran, hnutí a volebních sdrúení
pro volby do zastupitelstva obce Nelahozeves v říjnu 2018.


