Vyhodnocení 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.
(nekorigovaný výpis ze zápisu z jednání sociální komise dne 4.2.2019)
Diskutována byla oblast realizace dotovaných obědů pro seniory a tělesně postižené
občany obce. Pan Ryšavý sdělil stávající stav, kdy je nyní vydáno potvrzení k odběru
dotovaných obědů 21 občanům obce. V průměru jsou měsíčně odebírány dotované
obědy 15-17 občany, což představuje měsíční dotaci obce v hodnotě do 5.000,- Kč.
Fakturace a platby dodavateli jsou plněny bez nedostatků. Nicméně zdůraznil, že je
potřebné urychleně napravit nedostatky vzniklé z dosavadní nečinnosti sociální
komise a v nebližší možné době, přijmout opatření k zákonnému a plynulému
pokračování projektu – dodatečně vyčlenit rozpočtovým opatřením položku do
rozpočtu obce, určit zásady pro pokračování projektu od 1.1.2019 (potvrzení jsou
vydána s platností do 31.12.2018). Sdělil, že již jednal s dosavadním dodavatelem,
který sdělil svůj záměr ke zvýšení ceny oběda o 5,- Kč, tedy na 73,- Kč. Jeho záměr
plánovaný od 1.3.2019 bylo domluveno pro naši obec realizovat až od 1.4.2019,
vzhledem k nezbytnosti realizace legislativních zásad pro dotace = měsíc musí být
usnesení zastupitelstva k dotaci na úřední desce.
K další realizaci projektu dotovaných obědů bylo sociální komisí schváleno, a tedy pro
jednání zastupitelstva (na 25.2.2019) navrženo:


Dotované obědy pro dosud přihlášené občany zachovat za stávajících podmínek až
do 31.3.2019. V tomto smyslu prodloužit vydaná potvrzení a nahlásit dodavateli,
který včetně 03/2019 bude fakturovat podle zásad pro rok 2018.



Zásady pro rok 2019 (s počátkem od 1.4.2019) upravit na čistý měsíční příjem
občana do částky 5 násobek životního minima (17.050,- Kč). K tomu vystavit nové
přihlášky o dotaci (žádosti) s čestným prohlášením o příjmu a na vyžádání i
s nezbytností příjem doložit potvrzením o výši posledního přiznaného důchodu
(příjmu). Sociální dávky se nezapočítávají. Zapracovat i poučení a opatření
k zabezpečení zásad ochrany osobních údajů podle GDPR.



Dotace na oběd počínaje 1.4.2019 stanovit částkou 18,- Kč/oběd. Tímto zachovat
pro občana, odebírajícího oběd s dotací obce, úhradu za oběd na hodnotě 55,- Kč.



Rozpočtovým opatřením zabezpečit vyčlenění prostředků na dotované obědy pro
rok 2019 v částce 220.000,- Kč (předpoklad nárustu na 50 občanů s dotací 18,Kč/oběd, 20 obědů měsíčně x 12 měsíců).

