
Dotované stravování seniorů, invalidních důchodců a osob zdravotně a tělesně 
postižených - upraveno pro rok 2019 (účinnost od 1.4.2019) ve smyslu
usnesení zastupitelstva obce Nelahozeves č. 17/2/2019 ze dne 25. 2.2019

Cíl: Poskytnout občanům obce se sníženou pohyblivostí pomoc při zachování 
soběstačnosti a sebeobsluhy a tím i k setrvání ve svém přirozeném domácím prostředí.

1. Podmínky pro vydání oprávnění k odběru oběda s dotací obce Nelahozeves:
 Senior – poživatel starobního důchodu starší 65 let nebo svéprávný a práce 

neschopný invalidní důchodce a osoba zdravotně a tělesně postižená (ZTP/P, 
ZTP, TP) bez věkové hranice. Občan musí být registrován k trvalému pobytu 
v obci Nelahozeves.

 Oběd je odebírán od firmy Petr Novák, Vražkov 165, IČ = 74324284 (tel = 
774 676 900 (416 871 141 – vývařovna), e-mail = jidelnanovak@seznam.cz; 
www.jidelnanovak-cz.webnode.cz; provozovna: Straškov -Vodochody 103).

 Podání žádosti o dotaci k odběru obědů na předepsaném tiskopise s uvedením 
pravdivých údajů a stvrzené osobním podpisem. Na vyžádání je žadatel povinen 
doložit aktuální údaje příslušným úředním dokumentem.

 Čistý měsíční příjem žadatele nepřesahuje 5 násobek životního minima - tj. pro 
rok 2019 = 17.050,- Kč. Sociální dávky (blíže uvedeno na žádosti) se do čistého 
příjmu nezapočítávají,

 „Potvrzení“ vydané obcí Nelahozeves“ po schválení žádosti. Toto „Potvrzení“ je 
platné pro daný kalendářní rok a žadatel ho odevzdal dodavateli stravy firmě Petr 
Novák – Vražkov.

2. Oběd (s polévkou) od firmy Petr Novák, včetně jeho doručení až na adresu odběratele, 
je pro rok 2019 (s účinností od 1.4.2019) v ceně 73,- Kč. Oprávněná osoba bude za 
oběd (s polévkou) hradit pouze 55,- Kč, dotace obce tedy činí 18,- Kč/oběd.
 Zabezpečují se pouze obědy a jen v pracovní dny v rozsahu 1x polévka + výběr z 2 

druhů jídla.
 Potřeba u odběratelů je 2x souprava jídelního nádobí (jídlonosič) se samolepkou 

(jméno. příjmení, doručovací adresa v obci Nelahozeves).
 Ve středu dostane každý jídelní lístek a do pátku je třeba vrátit objednávku na příští 

týden (lze řešit i elektronicky), platí se to, co si kdo na příští týden objedná. 
 Obědy jsou rozváženy na určené adresy (Nelahozeves = 09,00 – 10,00), doprava je 

zdarma (= započteno v ceně oběda).
 Firma NOVÁK denně vaří a expeduje (dováží až do bytu) kolem 600 obědů.

3. Žádosti o vydání potvrzení pro odběr obědů s dotací projednává sociální komise obce a 
po jejím doporučení schvaluje starosta obce. Tiskopisy žádostí jsou k dispozici na 
obecním úřadě nebo je lze stáhnout z webu obce. Vyplněnou žádost lze odevzdat, 
jakož i vystavené „potvrzení“ lze vyzvednout, na obecním úřadě. O vyřízení žádosti je 
žadatel vyrozuměn.

4. Pro období 01-03/2019 platí podmínky stanovené pro rok 2018.

Mgr. Josef Kukla – předseda sociální komise Nelahozeves
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