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Městský

úřad

Blatná

Sociální odbor
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383 416 111

Vaše značka:
Naše značka:
Vyřizuje:
Tel

E-mail:
Datum:

MUBL 3509/2015
Koubková
383416213
koubkova@mesto-blatna.cz
22.04.2015

Poskytnutí informací ve smyslu zákona
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu

V souvislosti s Vaší žádostí o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že Město
BlatnáIMěstský úřad Blatná nemá zřízený žádný titul/fond jehož prostřednictvím mohou
občané žádat o finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi.

~~

Bc. Markéta Koubková
vedoucí sociálního odboru
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Dobrý den,

na základě

zákona

o poskytnutí

následujících

1.

Existuje

Č.

106/1999

Sb. vás tímto

jako

fyzická

osoba

(údaje

viz níže) zdvořile

žádám

informací:

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

nouzi sociální komisi či výbor, případně sociální odbor ve vaší obci/městské

3.

Kolika osobám

v roce 2014 sociální

systému pomoci v hmotné

komise/výbor

přiznala

v hmotné

finanční

pomoc

mimo

rámec

nouzi?

4.

Jaká byla celková částka rozdělená touto formou v roce 2014?

5.

Kolik z této celkové částky bylo vyplaceno

6.

Kolik z osob, kterým
samoživitelky/lé

tuto

pomoci

části?

byla finanční

prostřednictvím

voucherů/poukazů?

pomoc mimo rámec systému

(rodiče vychovávající

dítě/děti

pomoci

v hmotné

nouzi, tvořili

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.

Uvedené informace

mi prosím zašlete na výše uvedenou

také zaslat na výše uvedenou

Předem

moc děkuji

probádaných)

lůžete je

adresu

adresu na fakultu.

za zodpovězení

otázek

- vaše odpovědi

sociálních aktivit samospráv v České republice.

poslouží

ke zmapování

které vám - jak věřím - mohou pomoci ve vaší práci, napište mi to prosím explicitně
včetně e-mailové adresv.

(zatím

nepřlllš

Pokud budete mít zájem o zaslání výsledků,
ve své odpovědi,

a to

