
Návrh sociální komise: Dotované obědy pro ďáblické seniory:  
 

Smyslem této dotace je snaha vyjít vstříc požadavku ďáblických seniorů po levném stravování a 

cíleně finančně podpořit ďáblické seniory, kteří odebírají obědy z jídelny ZŠ U Parkánu 17 nebo 

prostřednictvím pečovatelské služby Diakonie Ďáblice. 

 

Východisko: 

Ceny obědů pro seniory jsou na různých místech ČR různé. Dle průzkumu na internetu se pohybují 

v rozmezí 52 Kč - 83 Kč za jeden oběd. 

Cena oběda pro veřejnost v ZŠ U Parkánu 17 je 65 Kč. 

Cena oběda prostřednictvím Diakonie Ďáblice - z Domova seniorů Ďáblice je: 89 Kč  

(69 Kč + 20 Kč dovoz)  

 

Návrh dotace: 

- MČ Praha Ďáblice bude dotovat obědy ďáblických seniorů částkou 10 Kč/oběd, tj. 200 Kč/měsíc, 

tzn. max. 2.400 Kč/os./rok 

 

- předpokládané náklady pro MČ: 40 obědů/den = 400 Kč/den x 20 dní x 12 měsíců = 96.000 Kč/rok 

- MČ by uzavřela smlouvu s jídelnou ZŠ (případně s domovem seniorů, odkud bere obědy Diakonie) o 

úhradě příspěvků na obědy ďáblických seniorů. Podkladem pro fakturaci bude faktura z jídelny a 

formulář o počtu odebraných/zaplacených obědů, vyplněný seniorem každý měsíc. 

 

Základní kritéria pro poskytnutí příspěvku: 

- pro občany s trvalým pobytem v k. ú. MČ Praha Ďáblice 

- pro občany nad 70 let nebo držitele průkazu ZTP, ZTP/P (výjimka je možná na základě doporučení 

sociální komise)  

- příspěvek MČ bude činit 10 Kč na jeden oběd 

- MČ bude dotovat obědy odebrané v jídelně ZŠ U Parkánu 17 nebo prostřednictvím Diakonie Ďáblice 

- 3 měsíce bude probíhat zkušební provoz s tím, že po tomto období mohou být kritéria pro 

poskytnutí příspěvku upravena 

 

Pravidla pro objednání dotovaného oběda: 

 - zájemce o dotovaný oběd každý měsíc při platbě za obědy vyplní formulář, který odevzdá 

vedoucímu jídelny ZŠ nebo pečovatelce Diakonie, kde bude uvedeno: jméno, datum narození, 

adresa, počet odebraných a zaplacených obědů v daném období, čestné prohlášení o tom, že 

dotovaný oběd je určen výhradně pro potřebu seniora, datum, podpis 


