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Zpp.aVoDAJ
č.9/?o14
Z jednóní ZostupiŤelstvc obce Oldřiš. konaného 24.9.2O14:
Zastupitelstvo obce schváli!o:
a) Prodej části obecního pozemku č, 258a/1 za cenu 37,- Kč ó 1-m2
b) Nákup pozemku v obci Oldřiš parc. č. 1-023/3 o celkové výměře 229 m2

c)

1,-/r'

-

čóst za cenu

Rozpočtovó opatření č.6-11-/2014 na úpravu rozpočtu
d) prohrnování sněhu firmou l,Agro Oldřiš
za stu p ite l stvo obce n e schv á l i l o :
e) Nákup bezpečnostních fotbalových branek, protože branky nevyhovují všem věkovým
kategoriím hróčů
zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
í) Vysvětlení k podané žódosti a zpětvzetí žádosti na předkupní právo u pozemků,
vedených v Úp Odrig jako pozemky občanského vybavení
g) výročnízprávu ZŠza rok 2013 /201,4.
h) zpróvu o vyjadřovacím řízenía nósledných krocích k plánované výstavbě RD pod
zastóvkou ČD,
i) zpróvu o jednáních ohledně územního řízenípro výstavbu sportovního hřiště u staré

uš.

-

oznámení občonĚm

lv letošním roce bude provódět prohrnovóní obecních cest l. Agro Oldřiš, a,s,. Zójemci
na vyhrnovóní soukromých cest se mohou nahlásit na obecním úřadě. Účtovóní za
službu bude provóděno přes OÚ Oldřiš měsíčněpodle skutečnéhopočtu vyhrnovóní.
Bližšíinformace podó OÚ na tel. 461- 747 117.
připomínáme občanům,že dne 4,1-0.2014 proběhne v našíobci podzimní svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu v těchto časových intervalech:
v 9,00 hod Na Bělidle, v 9,30 hod, u OÚ, v 70,00 hod. u Orlovny, v 70,30 hod. na
Babce.

PoPTÁVKÁ

Mladý manželský pár trvale žijícív Oldřiši hledá krátkodobý podnájem bytu s ne příliš
vysokým nájemným, po dobu rekonstrukce svého domu v Oldřiši. Kontakt: p. Brandýská
605 797 772

Vorovóní
tJpozorňujeme občany na podezřelé cizí osoby, které v pozdních večernícha nočníchhodinách
objíždějínaši obec v osobním automobilu značky Renault Clio modré barvy a obchózejí
nemovitosti pravděpodobně s nekalými úmysly, Nabádóme Vós k ostražitosti a zabezpečení
Vašeho majetku.

oznómení o době o místě konóní voleb

souladu s ustanovením § 29 zókona č, 491-/2001 Sb,, o volbóch do zastupitelstev obcí a o
změně některých zókonů, ve znění pozdějších předpisů,
V

informuji voliče,

že volby do Zastupitelstva obce Oldřiš se uskuteční

pótek 70. října 2074 v době od 74:00 do 22:00 hodin a
v sobotu 77. října 2074 v době od 8:00 do 74:00 hodin.
v

Místem konónívoleb
o ve volebním okrsku č, 1
je volební místnost se sídlem:
,,...,. Oldřiš čp. 132
pro voliče s pobytem na územíobce Oldřiš.
VoliČŮm - občanůmČeskérepubtiky bude umožněno hlasování po prokózáníjejich totožnosti
a stótního obČanstvíČeskérepubliky platným občanským průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem Českérepubtiky anebo cestovním průkazem.

VoliČŮm - občanůmjiného členskéhostótu Evropské unie bude umožněno hlasovóní
po prokózání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu (např, průkazem
o povolení k trvalému pobytu na územíČeskérepubtiky či cestovním pasem jiného členského
stótu Evropské unie),
Hlasovací lístky budou voličůmdodány do domócností nejpozději v úterý 7. října 2014, ve
dnech voleb volič můžetyto obdržet ive volební místnosti,
V

Oldřiši dne 25.9.2014

Michal Serafin - starosta obce

UPOZORNĚXÍ
srÁri{ÍÚsrnv RADIAČNÍoCHRANY,V.v.i.,

140 oo Praha 4, Bartoškova 28

nabízíměření radonu v domech a bytech pro obyvatele Vašíobce.
Měření je poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR, který
je koordinován Státním úřadem pro jadernou bezpečnost
Přihlášení je možné

r
r

telefonicky na tel. číslechz 498 652 713 pí. Hladíková
498 652 714 pí. Mayerová
mailem na adrese radon@.suro.cz

STÁTNí úsrnv RADtnčruíocHRANy praha

WWW,suro.cZ

proč měříme radon
lNFofiMAcE o pRůzrumu V oBJEKT§cH
Smysl prúzkumu ie zřeimý, když si uvědomime, že díky
půdnímupodloží má Ceská republika v porovnání s ostatnlmi zeměmi jedny z nejvyššíchkoncentrací radonu v bu,
dovách" Průměrné dávky ozáření z radonu pro obyvátels
významně převyšují úroveň z dalších zdrojů ionizujícího
ráření - viz obrázek.
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Koncentíace radonu nemá překročit hod.
notu (objemovou aktjvitou radonu)
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ve stévajícíchbudovách it00 Bq/m3
v novoslovběch 2{B Bqlrn3

Při překročení uvedených hodnot s9 do-

poručují vhodná opatřeni, Někdy po§tači
zwýšit přirozenó nebo nucené větrání, jinde jsou nutnó stavební úpravy objektu.
V odůvodněných případech může
na jejich realizaci §lát po§kytnout finančni příspěvek.

Za aktivnl pomoci obyvttd rryhledat bufu
vy, v niclrž koncantÉcéladonu v ovzduši
převyšuie doporučenéhodnoty. Na ákladě měření pomocí detektorů je majitel
postiženÝch objettů iníormován o mož.
ných opátřeni§h ke §niženi konc€nt.acé
radonu na únosnou miru.
Průzkum je zaměíea především na oblasti značnéhoradonového rizika (na prognózní mapě radonověho rizika geologického podloží v ČR isou oblasti
s vysokýrn rizikem vyrnačeny hnědočeř
vanou barvou},
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Kontakt: SÚnO, radonorý progranl: Piletická 57, 500 03 Hradcc Královi,

Na druhé straně najdete
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Fřerušení dedóvky_ e!g.i<Ťr!cká errengie v obci

Z dŮvodu pravidelné údržby,oprov TS a vedení VN 35kV bude přerušend dodávka

elektrické energíe v těchto lokalitóch a Časech. Pro upřesnění: Jednó se o okolí Potičky
okres Svitavy. Děkujeme za pochopení. PPS Svitavy, Skoumalliří606883386.
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Drakiáda
Obecní úřad pořádó
v sobotu 4. října 2074 od 74.00 hodin pro děti
,,drakiódu" nd kopci za starou školkou.
Druk vlastní výrabv vítán.
součástídrakiádv bude ukázkg létóní madelů malÝch letadel.
Drakiádu ukončímeopékánímšpekáčků,který si každý přinese z domu.
{/ pří6:evtť# n*""jrřírn#

pttť*lsíse, rl&ce

rtlší

zveme vás na

kuťíčka

47. qdpolední
pro seniorv a dříve narazené

^ť*
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ve středu 8.10.2014 v 17,00 hodin v zasedací

místnosti obecního úřadu - přízemíobecníhoúřadu čp. 732
Obče rstve n í j e zaj i štěn o
Zveme všechny, kteří se chtějí u dobrého kafíčka,čaje či
jiného nópoje dobře pobavit, zasmát se,
zavzpomínat a třeba i zazpívat.

V rámci projektu ,,Nezapomeňte (se) vrátit"
zve knihovna OIdřiš děti i dospělé bez rozdílu věku
na turhaj ve hře ,,Člověče,nezlob se ,,
s názvem

ffiL BRmlnffiA
§ď

aneb: Člobrdo, pojd'si zahrát člobrdo .......

v neděti í"§.řĚina 2014
od L4.00 hod
v zasedací místnosti obecního úřadu
Hlavní výhra : velký zlatý pohár
Bližšíinformace: R. Koutná, kance!ár oÚ, tel.: 46L747
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Těšímese na všechny hráče !
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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'
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Zveme Vós do Kroje Smetony o Mortinů

říjen?ot4
Bystré

2. 10, 2014 - ,,Finančnígramotnost rodiny"

- faff
'#

Jt§§

Smetany a MartinŮ

- Rodinné centrum Bysteráček Vós

zve na
besedu, kterou povede lektorka Jitka Růžičková,Zajímó Vós finančníbudoucnost Vašich dětí?
Majísoučasnéfinančníprogramy pro rodinu budoucnost? Beseda se bude konat od 9:00 hod.
v Multifukčním domě,
9. 10, 201-4 - Seznámení s knihařským řemeslem - rukodělnó dílna zaměřenó na výrobu ručně
šitých zópisníků, Dílna se uskutečnív Komunitním sále MFD od 16:00 hod

DolníÚjezd

10. 10. 2014 - Divadelní představení: ,,Když se zhasne.", hrají hornoújezdštíochotníciv
sokolovně od 19.30.
18, 10. 2014 - Posvícenskó zóbava
Pořódá Sokol DÚ od 20 hod. v sokolovně
Hraje Vepřo knedlo s Dódou,

28, 1-0. 201-4 - Lampionový průvod
U příležitosti Dne vzniku samostatného československého stótu pořádó kulturní komise od 1_8
hod. od jídelny ZD Dolní Úlezd.
Litomyšl
10. - 12. 1-0. 2014. vždv 8:00-17:00 . Okrasné a ovocné školky Litomyšl
Podzimnívýstava ovoce
Výstava ovoce je spojenó s prodejem ovocných stromků, růžía okrasných rostlin k podzimní
výzdobě oken a balkonů a kontejnerovaných jehličnanůvhodných na živévónočnístromky.
23. 70. 2074 od 19:30 . Smetanův dům Litomyšl - Zeptejme se Zdenka Trošky aneb z Hoštic
do Babovřesk
Povídóní o filmu, způsobu filmovónív současnosti, cestování, vaření, sportu a samozřejmě
také o veselých příhodách z natáčeníi mnohem jiném. Vede redaktar Jaroslav Suchónek.
Vstupné 290/25a Kč.

oldřiš

4, 10. 201,4 - Drakijóda - od 14 hod, na kopci za mateřskou školkou tradičnípouštění draků.

Polička
4. - 25. 10, 2014 - Zókrejsova Polička 2014
Velký sólTylova domu v Poličce - 4, ročníknesoutěžní přehlídky divadelních ochotnických

souborů.
14, 10. 2014 - Koncert Dana Hůlky od 1-9:00 hod. - velký sól Tylova domu v Poličce
Koncert Dana Hůlky za klavírníhodoprovodu M, Rady.

sebranice
10. - Podzimní výstava - v sobotu 25. října od 10.00 do 1_8,00 hodin a v neděli 26.
října 2014 od 8.00 do 17.00 hodin, možnost prohlédnutí,ale i zakoupenívčelíchproduktů,

25.

- 26.

vánočních ozdob, bižuterie, perníčků,keramiky, knih, květinové vazby a mnoho dalšího.
Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé,
Svojanov
28. 10. 2014 - odhalení pamútníkupadlým v první světové vólce na hřbitově ve Svojanově.
Slavnostní udólost bude zahájena mšísv. v kostele sv. Petra a Pavla ve Svojanově,
kteró začínáv 10 hodin.

M

Matrinů

Borová se s hrdostí hlásí k tomu, jak pobyt vtéto obci ovlivnil Smetanya
život a dílo poličskéhorodáka Bohuslava Martinů (1890 1959). Prvnízmínkao Borové je v jeho životopise ze srpna roku 1905, kdy jako patnáctiletý
koncertoval v místnímhostinci. Významný vliv na skladatelovu tvorbu i život měl však až
kontakt Bohuslava Martinů s Borovou o 10 let později, v období 1. světové války. Velmi
podnětným a kfrancouzské kultuře orientovaným intelektuálním centrem se pro mladého
skladatele z Poličky tehdy stala evangelická fara v Borové a silně jej ovlivnilo přátelství
s rodinou faráře Vladimíra Čecha. Podle vzpomínek pamětníků tehdy navštěvoval Martinů
Borovou téměř denně, hrával při bohoslužbách na varhany, sestru faráře Čecha Lydii učil hře
na klavír a housle a s jeho vzdělanou a okouzlující manželkou Gabrielou hrával čtyřručněna
klavír. Toto období připomíná několik klavírních polek, datovaných ,,Borová, červen IgL6",
Rovněž tak dalšískladby věnované Gabriele Čechovéudávají Borovou jako místo vzniku. Jako
zdroj inspirace pro svou vlastenecky laděnou ,,Českou rapsodii", dokončenou na sklonku
roku ].918, uvádí Martinů hudbu, se kterou se seznámil v Borové při hraní z evangelických
kancionálŮ. ,,Borová" je rovněž pojmenování sedmi českých tanců, které Martinů složil
v pozdějším tvůrčímobdobí, za svého pobytu v Paříživ roce ].930.
Přátelstvís Čechovými v Borové otevřeto skladateli rovněž přístup do rodiny Masarykových,
se kterou ho od oněch časůpojilo pouto na celý život; na přímluvu Alice Masarykové, dcery
prezidenta T. G. Masaryka, blízképřítelkyně Gabriely Čechové,byl Martinů přizván k účasti
na uměleckém zájezdu orchestru Národního divadla do Francie, Anglie a Švýcarskana jaře
1919, který měl zásadnívýznam pro jeho dalšísměřování,
Byla to právě Alice Masaryková, která už v létě roku 1914 zprostředkovala pozvání k delšímu
pobytu na evangelické faře v Borové pro svého mladšího bratra, malíře Herberta Masaryka
(1880 - 1915). 7nal už nedalekou oblast Českomoravské vysočiny - byltotiž častým hostem
známého krajináře Antonína Slavíčkav Kameničkách (po smrti Antonína Slavíčkav roce 19].0
je Masaryk svázán s osiřelou rodinou, posléze se ženís vdovou Mílou Slavíčkovoua pečuje o
její tři děti). O své tvorbě v Borové sám Masaryk píše:,, ,,.. Tady je nejbohatšíkraj, co jsem
viděl, myslím, že lepšínež Kameničky a že je toho tu víc než kdekoli jinde jsem byl nebo
pracoval, Pořód toho nachózím víc a víc a lidi moc dobří a ródi postojejí ,,, po kopcích jsou
roztroušené chaloupky a stromy mezi malými lány polí, luk a hójů a hejna vran to oživujísvým
křikem," Chodil malovat do kopců kolem Borové, na Lucký vrch, do Telecího, do Širokého
Dolu. Kromě četných zobrazenízejménazimní krajiny, venkovských stavení a několika zátiší,
pocházejí ztohoto posledního období Masarykova života idva zjeho nejlepších portrétů,
které majíoba v názvu místo svého vzniku, ,,Sousedka z Borové" a ,,Kostelník z Borové".
Počátkem března 19].5 se Herbert Masaryk bud'přímo v Borové nebo blízkém okolínakazil
tyfem, pravděpodobně od uprchlíků z Haliče. Krátce po převozu do Prahy mladý malíř umírá,
aniž dovršil třicátý pátý rok svého života. Zanechává po sobě vdovu se čtyřmi dětmi, jeho
poslednídítě, Herberta, se narodíažpo jeho smrti. Dodejme, že právě v dceři Herbertě,
jejíhožnarození se už její otec nedožil, pokračuje rod prezidenta T. G. Masaryka až do
současnosti, a to iv umělecké linii.
Vrátíme-li se ještě k osobě Alice Masarykové (1889 - 1966), můžemekonstatovat, že ani po
smrti svého bratra Herberta neztratila kontakt s Borovou. 7 její iniciativy došlo ještě během
roku 1915 k návštěvě rodiny faráře Čecha u paníCharlotty Garrigue Masarykové v Praze (kde
žila během války pod stálým policejním dozorem, zatímco její manžel T. G. Masaryk byl
v emigraci). K této návštěvě byltaké přizván Bohuslav Martinů, jak už zmíněno tehdejšíčastý
host v Borové. Alice Masaryková, obětavá pomocnice svého otce v době jeho působení
v prezidentském úřadě, byla v letech 1919 - 1939 také předsedkyní Čs. Červeného kříže.

Vtéto funkci zavítala ido Borové, kde měla přednášku o této organizaci a založila zde ijejí
pobočku.
Borovský tolerančníkostel z konce 18. stoletía přilehlou faru, spojenou s oběma umělci, je
možnénavštívit po předchozí domluvě.

Soutěžníotázka: Ve kterém měsíci a roce navštívilobec Borovou prezident Václav Klaus
s manželkou? Odpovědizasílejte na adresu nsauerova@policka.org do 15. října2OL4.
Autoři prvních dvou správných odpovědízískajívstupenky na veletrh Památky, který se
uskutečníve dnech 23. - 24. LO. 2OL4 na Výstavišti Praha - Holešovice.

lNFoRl\,lACE Z KNIHOVNV

byla

knihovně vzócnó nóvštěva
že zase přijdou , Už se těším !
- 1B,9,

v

-

děti z mateřské školy. Byly moc hodné a slíbily mi

-

Dí|ničŘa v knihovně se bude konat ve středu 1,1-0 od 15,00 hodin, Budeme si vyróbět
myšky z filcu . Přineste si šicípotřeby . Všichni jsou zvóni - knihovna je velkó , jistě se
vejdeme @

knihovnice Romana

vóžení občané,

dovolte mi ohlédnout se za uplynulým volebním obdobím.
Po získóní dotace bývalým starostou J, Jílkem v roce 201-0 jsme:

-

v lednu 2077

začali s rekonstrukcí půdních prostor v zókladní škole. Při této rekonstrukci vznikla
v druhém podlažízókladní školy novó třída pro družinu, počítačovótřída, sociální
zařízení, skladové prostory a zózemí pro pedagogický sbor. Nóklady akce činily necelé
tři miliony a získaná dotace byla ve výši 1-799.000,- Kč
v témžeroce jsme získali dotaci ve výši 45.000,- Kč na nókup počítačů
včetně
progromového vybavení do místní lidové knihovny
pomocí dalšídotace byly pořízeny zásahové obleky pro výjezdovou jednotku Sboru
dobrovolných hasičův Oldřiši
oprava veřejného osvětlení se pravedla s podporou dotace z Pardubického kroje ve
výši 100.000,- Kč. Nóklady na opravu činily 205.000,- Kč
V roce 2072

- po
-

-

-

získóní dotace ve výši 550.000,- Kč z Ministerstva pro místnírozvoj jsme

vybudovali sociólní byt v přízemí budovy obecního úřadu
z dotací Programu obnovy venkova jsme získali 100.0a0,- Kč dotaci na nókup
elektronických vysoušečůna odstranění vlhkosti ze zdiva v objektech. Vysoušečebyly
umístěny v zókladní škole, bytu v zókladní škole a v přízemí budovy obecního úřadu.
Na zókladě měření a vizuální kontrolou lze konstatovat, že se vlhkost v objektech
snižuje, Díky tomu se bude moci v budoucnu přistoupit k zateplení budovy zókladní
školy
finančníprostředky byly šetřeny na výstavbu kanalizace
v zóří jsme podali žódost na Státní fond životního prostředí na výstavbu kanalizace
v obci a čističkyodpadních vod. SFŽP naši žádost akceptoval a vyzval nós k pořízení
projektových dokumentací na tyto akce
V roce 2073

investičnínóklady na přípravu kanalizace v tomto roce činily pro noši obec 969.518,Kč. Z toho podíl dotace, připadající na naši obec získaných v roce 2013 činil 220,808,Kč
po nezískóní dotace na dětské hřiště, které mělo být umístěno mezi mateřskou a
zókladní školou jsme se rozhodli vybudovat toto hřiště na vlastní nóklady v ceně
284.61-5,- Kč
od Pardubického krajského úřadu jsme získali dotaci ve výši 100.000,- Kč na nókup
hasičskéhovozidla značky Ford Transit. Celkové nóklady na pořízení vozidla činily
277.000,- Kč. Sbor dobrovolných hasičůpřispěl na nókup 100,000,- Kč a spoluúčast
obce byla ve výši77.000,- Kč
na podzim roku 2013 obdržela obec od Pardubického kraje mimořódnou dotaci ve výši
99.000,- Kč na vybavení výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů

-

-

pomocí dotace se podařilo zrealizovat dlouho odklódanou akci ,,Opravy odstavné
plochy u Orlovny" s dotací 700,000,- Kč od Pardubického kraje. Původnízóměr byl
opravit poškozený kanál a odvodnit dešťovou vodu z areálu za Orlovnou. Účelem bylo
zabrónit tak vytékóní vody na vozovku s tím, že se asfaltovóní celé plochy provede až
po vybudovóní splaškové kanalizoce v našíobci. Z důvodu nerealizování kanalizace
bylo rozhodnuto, opravit odstavnou plochu kompletně i s asfaltovým povrchem
s celkovým nókladem akce ve výši 626.870,- Kč, Z toho oprava asfaltových povrchů
vyšla na 51-1.732,- Kč a oprava betonových žlabů,které vzala voda při povodních
v roce 1997 a vybudovóní dešťovékanalizace od budovy Orlovny z důvodu zajištění
delšíživotnostinových asfaltových povrchů stólo 115,138,- Kč
V roce 2074

pomocí Sdružení MAS pro rozvoj Poličska, o.s. jsme získali ze Stótního zemědělského
intervenčního fondu dotaci ve výši 107.000,- Kč na vybavení zasedací místnosti
obecního úřadu a na pořízení audiovizuólní techniky. Celkové nóklady na pořízení
vybavení činily 144,a00,- Kč
v tomto roce jsme začali investovat do příprav vytvoření stavebních prarcel v lokalitě
,,Pod zastávkou ČD", to znamenó nókup pozemků pro stavbu rodinných domů
vypracovóní projektové dokumentace, rozparcelovóní o zajištěnínapojení na
inženýrskésítě
během měsíce října proběhne na dolním konci obce oprava asfaltové plochy u
prodejny na Bělidle s dotací 100.000,- Kč, Předpoklódané celkové náklady budou činit
cca 545.000,- Kč
rok 201,4 je přechodným obdobím. V tomto roce nebyly vyhlóšeny dotace na projekty,
které by řešily problémy našíobce, nebo jsme nesplňovali podmínky přidělení dotace

Každým rokem zaměstnóvóme za finančnípomoci Úřad práce Svitavy 4-6 pracovníků,
kteří se velkou měrou podílína údržběobecního majetku a vzhledu našíobce za což jim patří
velké poděkovóní.
Dále děkuji všem zastupitelům za jejich přístup při nelehkém rozhodování o budoucnosti
našíobce.
Děkuji také všem místním podnikatelským subjektům za jejich vstřícnost a dobrou
spolupróci.
Poděkovóní patří téžVóm občanůmobce Oldřiš, kterým není lhostejný vzhled našíobce a
svoji prací napomóhóte udržovat obecní pozemky a bylijste nópomocni myšlenkou a radou.
Michal Serafin

Hlm.Řffir§

-

starosta

Praha, 29. srpna 2014

Tisková zpráva

MPSV varuje před podvodnými poskytovateli sociálních
služeb a vydává desatero pro seniory
Ministerstvo práce a sociálních věcí v reakci na lnformace médiía ve snaze ochránit
občany Českérepubliky před zneužitím, vydává desatero pro seniory i pro jeJich
rodinné příslušníky.Zařízení, o kterém informovala média. není oprávněno poskytovat
sociální služby a ministerstvu nebylo známo.
Potřebujete-li péčipro sebe nebo svého blízkého v seniorském věku, pak:

1.
2.
3.

4.

Nechoďte do zařízení, Keré není registrovanou sociální službou, můžeto ohrozit kvalitu
péčeo Vás či Vašeho blízkéhoa navíc můžeteplatit více, než musíte a ani nebudete
vědět za co.
potřebujeteJi sociální službu pro sebe nebo svého blízkého, obraťte se na sociální
pracovníky obce s rozšířenou působností.

VyhledáteJi

5. U
6.

si sám sociálni službu, ověfte si ve

registrovaného poslrytovatele vždy dostáváte písemnou smlouvu, kde

je

vždy

minimálně uvedeno, kolik služba stojí, kde je poskytována, včetně možnostíukončení
smlouvy.
Smtouvu si řádně prostudujte, případně se poradte se suými blízkými nebo sociálním
pracovníkem na obecních úřadech s rozšiřenou púsobností; U registrovaného
pos§ltovatele můžeteplatit maximálně toto:

210 Kč za den

7.

veřejném registru poskytovatelŮ

(elektronickém systému na internetu zde:) či v systému vašeho kraje, zda se jedná
o registrovaného poslrytovatele (má oprávnění takové služby pos$ovat), případně
se se žádosti o futo iníormaci obraťte opět na sociální pracovníky obce s rozšířenou
působností.
Zjistěte si, kam jdete nebo kam posíláte svého blízkého. Nejlépe si službu prohledněte
či si zkuste zjistit reference ve svém okolí; nespoléhejte se pouze na informace na
letácích či webových stránkách; u registrovaného poskytovatele se vždy o klienty musí
starat laralifikovaný personál.

170 Kčza celodenní
stravu v rozsahu 3

hlavních jídel

příspěvku na péči-tedy:
800 Kč
ll. 4 000 Kč
Ill. 8 000 Kč
lV. 12 000 Kč

l.

ZVašich příjmů nebo příjmů Vašeho blízkého, ktený chce službu využít,je registrovaný

poslrytovatel povinen Vám ponechat 15 procent pro Vaše dalšípotřeby a je tedy
povinen rjhradu poměmě snížit;Poskytovatel se můžes Vašimi blízkým! dohodnout na
spoluúrčasti, ovšem vždy maximálně do výše stanovené v tabulce,
8. poskytovatel Vám můženabídnout dalšíslužby navíc nebo §to služby zprostředkovat
(například kadeřníka, pedikéra); služby můžetenebo nemusíte využíta budou Vám
vždy zvlášť řádně vyúčtovány.
9. poslqltovatel Vás nemůženutit oderrzdat majetek či zpřístupnit bankovní tjčet Váš nebo
Vašich blízkých k jeho volnému nakládání.
10. U registrovaného poskytovatele máte možnost se vždy obrátit se stížnostína loralitu
poslqlované služby a touto stížnostíse musí vždy poskytovatel zabývat a v písemné
podobě Vás informovat o řešení dané stížnosti.Pokud nejste se službou spokojeni,
múžete ji podb smlouvy vypovědět a odejít.
Petr Habáň, tiskový mluvěí, lel.,.221922 359, e-+nail: petr.haban@mpw.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčnímprávu 1, 128 01 Praha 2, www.mps/,cz

Desatero bude zveřejněno i na facebookových stránkách ministerstva.
Mezi dalšíopatření Mlnlsterstva práce a sociálních věcí patří:
zintenzivněnÍ metodického vedení krajských úřadů - registrujících orgánů při udělování
sankcí neregistrovaným poskytovatelům_sociálních služeb, Součástítohoto procesu
musí být spolupráce s Úiadem práce ČR, Kerý je oprávněn kontrolovat výužívání
příspěvku na peči, respeKive zajištění rozsahu péčedle stupně závislosti;

l.

ll.

apelování na obecní úřady obcí s rozšířenou působnostl, aby v situaci, kdy není
obČanovi poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkyťrutí okimžité
pomoci by ohrozilo jeho Život nebo zdraví, zajistit poskyfirutí sociální služby nebo jiné
formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu (povinnost upravená v § 92 zákoná o
sociálních službách);

ll|.

jiŽ nyní úřady práce, když pň kontrolní činnosti zjistí, že se v takovém zaíízenlnacházejí
osoby s ustanoveným opatrovníkem, informují opatrovníka o skutečnosti, že se jedná Ó

neregistrovanou službu a zprostředkovávají spolupráci s obecním úřadem bbce s
rozšířenou působností za účelemzajištěni sociální služby ve smystu § 92 písm. a)

zákona o sociálních službách;

lV,

krajské Úřady jako správní orgány budou instruovány, aby v rámci své kontrolni činnosti
informovaly dalši odpovědné instituce, např.: živnostenské úřady, policie čR, krajské
hygienické stanice, inspektoráty práce a stavební riřady.
Petr Habáň
tiskový mluvči

Petr Habáň, tiskový mluvčí,lel.,.221 922 359, e-ínail: peh.haban@mpw.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříěním právu 1, 128 01 Praha 2, wwwmow.cz
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