Zápisnica
zo 2. Zasadnutia Sociálnej komisie Obecného zastupiteľstva obce
Miloslavov, konaného dňa 15.3.2015.
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Predseda komisie: Bc. Ladislav Bučík, Členovia komisie: Bc. Jasmina
Nasariková, Mgr. Marta Bělousovová,

Neprítomní:

Člen komisie: MUDr. Daniela Cymbalová, Ing. Renáta Bačová,
Bc. Róbert Hudák

Ďalší prítomní:

Mgr. Ľuboš Majer

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Úvod
PHSR / PRO dotazník
Sociálny taxík OMAPO – nová zmluva
Obedy pre dôchodcov
Individuálna sociálna pomoc
Nájomné byty
Diskusia

K bodu 1. Úvod
Predseda komisie privítal členov a hostí komisie.
K bodu 2. PHSR / PRO dotazník
Ladislav Bučík informoval členov komisie o prebiehajúcej úprave PRO firmou PROROZVOJ
a dotazníkov, ktoré sú na webovej stránke obce. Momentálne je vyplnených cca 90
dotazníkov jednotlivcami. Zároveň bol poslaný email s dotazníkom aj skupinám či spolkom
pôsobiacim v obci.
K bodu 3. Socialny taxik OMAPO – nova zmluva
Ladislav Bučík informoval členov komisie o úspešnom ukončení aktivít nad zmenami
v zmluve s OMAPO, kde všetky zmluvné strany podpísali zmluvu aj s dodatkom, ktorý viaže
OMAPO k vyúčtovaniu skutočných nákladov a ich následné preplatky alebo nedoplatky
vyrovnávať s obcami. Informatívne - za minulý rok by bola úspora do 2 000 eur bez zmien
kvality či kvantity danej služby.

1

K bodu 4. Obedy pre dôchodcov
Komisia posúdila možnosti obce pri príprave jedál - obedov pre dôchodcov. S prihliadnutím
na budúcu zvýšenú potrebu zo strany rozšírenej škôlky a školy, sociálna komisia odporúča
obecnému zastupiteľstvu schváliť externého dodávateľa obedov pre dôchodcov pri dodržaní
všetkých kvalitatívnych potrieb občanov. Zároveň odporúča schváliť predloženú verziu VZN
doplnenú o zvýhodnenie samostatne žijúcich dôchodcov.

K bodu 5. Individualna socialna pomoc
Marta Bělousovová potvrdila, že momentálne nieje potreba individuálnej sociálnej pomoci.
K bodu 6. Nájomné byty
Ladislav Bučík informoval komisiu, že situácia okolo nájomných bytov je stabilná a komisia
nemusí prejednávať žiadny bod. O pár mesiacov dôjde k predlžovaniu zmlúv. Dovtedy nás
bude obecný úrad informovať o možných riešeniach.
K bodu 7. Diskusia
Prebehla diskusia medzi prítomními ohľadom budúcich stretnutí sociálnej komisie. Členovia
komisie taktiež predniesli návrh akcií do budúcna: obnovenie knižnice, vytvorenie brožúr
a tlačovín o obci, organizovanie akcie „hosť do domu“ – prednášky rôznych hostí na tému ich
profesie či oblasti záujmu a „aby sa nám netúlali“ – voľnočasové aktivity pre deti a mládež na
odstránenie fenoménu túlania sa po vonku.
Záver
Predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie Sociálnej komisie.
Zapísal/(a): Bc. Ladislav Bučík
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