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Tdmovri piivitala v5echny piitomnd a poddkovala

jim zaudast'

Ing. Rosman informoval o stavu piiprav stavby domova pro seniory na uzemi na5i
obce, o projektu, o lysi dotace z KU MSK, o celkov6 cend domova z rozpodtu obce. P. starosta
uvedl, Ze po vybudov6ni domova vznikne i vdt5i pracovni piileZitost pro na5e obdany.
P, Bc. Hanuskov6 sddfla, Ze probdhne qibdrovd iizeni na provozovatele domova. Obdand
Ddtmarovic maji vel(f zhjem o umistdnf v domovd, mezi nimi jsou i obyvateld obou domtr
s pedovatelskou sluZbou, P. starosta uvedl, Le pii otevieni by po provozovateli poZadoval, aby
nE20 obdanfi. Podet bude dojedn6n smluvnd s provozovatelem.
bylo v d
podporuji vystavbu domova.
Clenky
piednesla,
co je n6plni dinnosti soci6lnich komisi okolnich mdst a obci'
P. Bc. Hanuskov6
Olenky komise se usnesly, ie pii pii5tim jednfni projednajf, jakou dinnosti by se
v budoucnu zabyvaly.
P. Bc. Hanuskov6 si piipravila a piednesla Schv6leny rczpo(,et piijmfi a vfdajfi obce v soci6lni
oblasti na rok 2020. Mirnd je navy5en rozpodet pro asist, a pedovatelskou sluZbu vzhledem
k narfistu platfi, spojenfch s n6rfistem soci6lniho azdravotniho poji5t6ni. Piedpokl6d6 se vdtSi
piijem za poskytov6ni pedovatelsk6 sluZby oproti lof,skdmu roku'
P. starosta

Rfizn6:

-

-

Clent<y komise navrhujf, aby poZ{rni technik zviftil (popi. doporuiil jinri ielenf)'
zda jsou z poi,furniho hlediska bezpein6 jidelny ii koutky pro kuirlky v obou
domech s peiovatelskou sluZbou,

ilent<y komise navrhuji, aby piispdvek na rekreaci pro obiany Ddtmarovic
starlich 65 let na r.2021se nesniZoval, ale hledala se jinf pravidla pro piid6leni
tohoto piispdvku. Napi. n6rok na piispdvek I x za 2 roky, apod.

V D6tmarovicich dne I7.02.2020 zapsala S. T6mov6.

