
 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Nelahozeves 

ze dne 25.2.2019 

 

Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně 

postižených v rámci sociálního programu obce Nelahozeves. 

 

Zastupitelstvo obce Nelahozeves 

1. Bere na vědomí – vyhodnocení zkušebního provozu projektu “ Dotované stravování 

seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně postižených v rámci sociálního 

programu obce Nelahozeves“ provedené sociální komisí na svém jednání dne 

4.2.2019. 

2. Schvaluje – pokračování projektu v rozsahu tak, jak je v obecné rovině uvedeno 

v usnesení zastupitelstva obce ze dne 21.12.2017. V návaznosti na změnu cen, 

plánovaných dodavatelskou firmou k 1.4.2019 a vyhodnocení zkušebního provozu 

stanovuje: 

a) Do 31.3.2018 ponechat zásady pro přiznávání dotace a výši dotace (13,-

Kč/oběd) podle zásad stanovených pro rok 2018, s upřesněním ve smyslu 

usnesení zastupitelstva obce č. 9/3/2018 z 19.3.2018.  

b) Dnem 1.4.2019 dotovat obědy občanům, držitelům oprávnění k odběru 

dotovaných obědů u programem určeného dodavatele stravy, ve výši 18,- Kč 

na osobu a oběd. 

c) Čistý příjem jako hodnocené kritérium pro poskytnutí dotace nepřesáhne u 

oprávněného žadatele 5 násobek životního minima, stanoveného vládou ČR  

k 1.1.2019. Dávky (příspěvky a doplatky) vydávané úřadem práce podle 

zákona a rozhodnutí oprávněných orgánů se do určeného limitu nezapočítávají. 

Žadatelé jsou povinni svůj čistý příjem na požádání doložit. 

3. Ukládá – předsedovi sociální komise: 

a) zabezpečit v obci včasné zveřejnění nových zásad platných od 1.4.2019, 

upravit příslušné tiskopisy žádostí a potvrzení o oprávnění k dotaci. 

b) Cestou sekretariátu úřadu obce zabezpečit přijímání žádostí a vydávání 

starostou schválených potvrzení k odběru obědů s dotací. Žádosti posuzovat 

sociální komisí minimálně 1x měsíčně a starostovi předkládat k rozhodnutí 

průběžně. 

 

Přílohy – příloha č. 1 – Vyhodnocení zkušebního provozu projektu za rok 2018. 



 

 

 

Předkladatel: Mgr. Josef KUKLA – předseda sociální komise a zastupitel obce 

Zpracovatel: Mgr. Ing. Jan RYŠAVÝ – člen sociální komise obce. 

 

Usnesení bylo přijato poměrem hlasů:  Pro =  , proti =  , zdržel se =   (omluveni =  ) 

 

Za správnost:  


