
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 
 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. vás tímto jako fyzická osoba (údaje viz níže) 
zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací: 
  
1.      Existuje ve vaší obci/městské části titul/fond, jehož prostřednictvím mohou 
občané žádat o finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi? 
  
2.       Kolik osob v roce 2014 žádalo o tuto finanční pomoc mimo rámec systému 
pomoci v hmotné nouzi sociální komisi či výbor, případně sociální odbor ve vaší 
obci/městské části? 
  
3.       Kolika osobám v roce 2014 sociální komise/výbor přiznala tuto finanční pomoc 
mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi? 
  
4.       Jaká byla celková částka rozdělená touto formou v roce 2014? 
  
5.       Kolik z této celkové částky bylo vyplaceno prostřednictvím voucherů/poukazů? 
  
6.       Kolik z osob, kterým byla finanční pomoc mimo rámec systému pomoci 
v hmotné nouzi, tvořili samoživitelky/lé (rodiče vychovávající dítě/děti bez partnera)? 
  
7.       Jaká jsou kritéria pro přiznání finanční pomoci mimo rámec systému pomoci 
v hmotné nouzi? 
  
8.       Jsou tato kritéria zachycena v nějakém dokumentu? Pokud ano, uveďte 
prosím název dokumentu a ideálně i odkaz na URL adresu. 
 
 
Způsob poskytnutí informace:  
Zasláno na uvedenou emailovou adresu. 
 
Dne:11.5.2015 
 
Odpověď na žádost: 
Dobrý den, 
 

1. Ano. Z rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč 20000,-, 
určené k poskytnutí okamžité sociální pomoci  (formou nákupu nezbytných 
potravin) v případě, že nelze v potřebné době získat pomoc jiným způsobem 
(např. vlastním příjmem, pomocí rodiny či širšího příbuzenstva, dávek 
sociálního pojištění nebo pomoci). 

2. V roce 2014 o tuto pomoc požádalo 14 osob. 



3. Ve všech 14 případech byla potravinová pomoc poskytnuta. 
4. Celková částka za rok 2014 činila Kč 4517,-. 
5. Jedná se o poskytnutí pomoci formou nákupu nezbytných potravin. 
6.  Z celkového počtu byli 4 samoživitelky/lé. 
7.  Po podané žádosti (vytvořen vlastní formulář) prošetřena sociální situace a 

individuálně posouzena. Proveden záznam ze sociálního šetření, vedoucí 
sociálního odboru popřípadě zástupkyně schválí poskytnutí okamžité sociální 
pomoci. Sociální pracovnice provede nákup nezbytných potravin. Poté dán 
příkaz účtárně k proplacení. 

8. Usnesení Rady města Moravská Třebová č. 3187/R/290413. 
 
 
S pozdravem 
 

Ivana Radimecká 
zástupkyně vedoucí odboru 
Městský úřad Moravská Třebová 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 


