Zápis z 7. jednání SaBK, konané dne 15.07.2019

Začátek: v 15.00 hod
Konec: v 17.00 hod
Přítomni: Renata Nosálová
Marie Popelková
Vladimíra Všetečková
Marta Kantorková
Omluveni: Ludmila Kozáková
Host:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Zapisovatelka: Pavlína Zaoralová
Program:
1) Obeznámení členek SaBK s ústní žádostí pana xxxxxxx
2) Pozvání pana xxxxxxxxxx do SaBK
3) Vyjádření SaBK k žádosti, sepsání úředního záznamu
Bod č. 1
Obeznámení členek SaBK s ústní žádostí pana xxxxxxxxx
Členky SaBK byly obeznámeny s ústní žádostí pana xxxxxxxxxxx který oslovil paní Marii
Popelkovou – členku SaBK a vylíčil jí situaci s jeho nájemníky – manžely xxxxxxxxxxxxx. Pan
xxxxx zároveň požádal, zda by mohl osobně SaBK celou záležitost popsat. V důsledku jeho
žádosti byla tedy na dnešní den svolána Sociální a bytová komise.
Bod č. 2
Pozvání pana xxxxxxxxx do SaBK.
Pan xxxxxx byl pozván na dnešní den na 16 hodin. Seznámil členky SaBK se situací, která
nastala. Zejména poukazoval na zdravotní stav paní xxxxxxxxxxxxx a žádal o pomoc při
umístění xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do domova, kde by jim byla poskytnuta celodenní péče. Celé
jednání - viz úřední záznam.
Bod č. 3
Vyjádření SaBK k žádosti, sepsání úředního záznamu.
Bylo dohodnuto, že SaBK provede v bytě xxxxxxxxxxxxxx (Sobotín 100) místní šetření, a to
dne 18.07.2019 ve 13.30 hodin. Při šetření se jim SaBK pokusí vysvětlit a doporučit
ubytování, které by bylo vzhledem k jejich zdravotnímu stavu více vyhovující.

Zapsala: Pavlína Zaoralová, dne 17.07.2019

Obecní úřad Sobotín
Sociální a bytová komise starostky obce Sobotín
Sobotín 54
788 16 Sobotín
______________________________________________________________
číslo jednací:
v Sobotíně dne:

29.08.2019

Zápis o domluvené výpomoci rodině xxxxxxxxxxxxxxxx

Dne 18.07.2019 se u rodiny xxxxxxxxxxxxxx na adrese Sobotín 100 konalo místní šetření Sociální a
bytové komise, a to na doporučení xxxxxxxxxxx, který SaBK upozornil na jejich tíživou situaci.
Z místního šetření vzešli úkoly pro SaBK, a to pomoc při sepisování žádostí do domovů a zajištění
mobilní pečovatelské služby od Diakonie ČCE v Sobotíně.

Dne 26.07.2019 navštívila pí Popelková (člen komise) s pí Zaoralovou (referent OÚ Sobotín)
xxxxxxxxxxxxxxx, kde společně vyplnili dvě žádosti o přijetí do domova (Přístav – Armáda spásy a
Domov pro seniory v Šumperku). Dále pí Nosálová (předsedkyně komise) zajistila vyplnění lékařské
správy, která je součástí žádostí.

Pí Nosálová dále oslovila Diakonii ČCE v Sobotíně (pí xxxxxxxxxxxxx) se žádostí o návštěvu manželů
xxxxxxxxxxxxx, kteří mají zájem o mobilní péči. Dle telefonického hovoru paní xxxxxxxxxxxxx rodinu
xxxxxxxxxxxxxx navštívila, aby se dohodli na frekvenci mobilní péče a částku za služby.
Po zjištění částky, kterou by xxxxxxxxxxxxxmuseli měsíčně uhradit byly mobilní služby panem
xxxxxxxxxxxx zamítnuty z důvodu, že si toto nemohou dovolit.

Pavlína Zaoralová
zapisovatelka
sociální a bytové komise

Zápis z 9. jednání SaBK, konané dne 26.08.2019

Začátek: v 15.00 hod
Konec: v 17.45 hod
Přítomni: Renata Nosálová
Marie Popelková
Ludmila Kozáková
Omluveni: Vladimíra Všetečková
Marta Kantorková
Zapisovatelka: Pavlína Zaoralová
Program:
4) Seznámení členek SaBK s příchozími žádostmi na pronájem obecního bytu - DPS
5) Žádost o doplacení rozdílu částky – nákup vodovodní baterie
Bod č. 1
Seznámení členek SaBK s příchozími žádostmi na pronájem obecního bytu do DPS
Členkám SaBK byly předloženy všechny 4 žádosti o pronájem obecního bytu v DPS. Žádosti
byly přijaty od uchazečů:
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 788 16 Petrov nad Desnou
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 788 16 Petrov nad Desnou
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 788 16 Petrov nad Desnou
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Olomouc
Žádosti byly všem členkám nahlas přečteny a proběhla ústní debata ke každé žádosti
samostatně.
SaBK se rozhodla provést ústní pohovor se dvěma vybranými žadatelkami v užším kole, a to
vzhledem ke skutečnosti, že jsou obsahově velmi podobné.
Ústní pohovor se bude konat ve čtvrtek 29.08.2019 v době od 14.15 do 15.00 hodin na
Obecním úřadě Sobotín, kancelář podatelny.
Bod č. 2
Žádost o doplacení rozdílu částky – nákup vodovodní baterie
SaBK projednala žádost paní xxxxxxxxxxxxxx o doplacení rozdílu částky za nákup vodovodní
baterie. Paní xxxxxxxxxxxxx doložila k žádosti originál dokladu, který zní na částku 1451,-Kč.
SaBK souhlasí s doplacením rozdílu částky ve výši 451,-Kč paní xxxxxxxxxxxxxx.

Zapsala: Pavlína Zaoralová, dne 26.08.2019

10. Zasedání sociální a bytové komise
Dne: 29.08.2019 v 14 hod.
Přítomni: Zaoralová Pavlína
Popelková Marie
Všetečková Vladimíra
Kozáková Ludmila
Nosálová Renata
Omluvena: Kantorková Marta
Bod č.1 – Členky SaBk si předvolali na Obecní úřad Sobotín,
v rámci pečlivého posouzení žádostí, dvě žadatelky pro objasnění
podání žádosti:
1) xxxxxxxxxxxxx byla předvolána na 14.15 hod – členkám SaBK
sdělila všechny důvody, pro které žádá o přijetí do DPS
2) xxxxxxxxxxxxx byla předvolána na 14.45 hod – členkám SaBK
sdělila všechny důvody, pro které žádá o přijetí do DPS
Bod č. 2 – vyhodnocení žádostí – na základě informací, které byly
SaBk sděleny žadatelkami, proběhlo vyhodnocení žádostí – SaBK
doporučuje přidělit byt paní xxxxxxxxxxxx.
Příští schůzka je naplánována na 23.09.2019 v 16 hod.
Zapsala: Nosálová Renata

11. Zasedání sociální a bytové komise
Dne: 23.9.2019 v 16 hod.
Přítomni: Zaoralová Pavlína
Popelková Marie
Všetečková Vladimíra
Kozáková Ludmila
Kantorková Marta
Nosálová Renata
Bod č.1 – Členky SaBk si vyčlenily balíčky a dommluvily se, kdy
budou chodit přát jubilantům.
Říjen – xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Listopad – xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
Prosinec – xxxxxxxxxxxxxxx
Bod č. 2 – SaBk se zabývala směrnicí a bodovým hodnocením pro
přidělováním bytů. Na nejbližší schůzce členky zpracují
návrh. Zvlášť na DPS a zvlášť na běžné obecní byty.
Bod č.3 - Dále SaBk probírala kauci. V roce 2017 došlo ke změně
zákona a kauce se může vybírat maximálně ve výši 3
měsíčních čistých nájmů.
Bod č.4 – Různé - Vitání občánků, zmínka o bratrech xxxxxxxxxx,
Rozeslání žádostí p. xxxxxx do jiných domovů.
Příští schůzka je naplánována na 7.10.2019 v 16 hod.
Zapsala: Nosálová Renata

