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Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím č. 11/2015 

Č.j.:  MJ/23171/2015  

    
 

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací 
 

Dne 6.5.2015 obdržel Městský úřad Jeseník, Odbor Sociálních věcí a zdravotnictví žádost o 

poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů:  
 

1. Existuje ve vaši 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 název dokumentu a ideálně 

i odkaz na URL adresu. 

 

 

Na základě dotazu bylo sděleno následující:  

 

Odpověď na dotaz č. 1: 

Město Jeseník nemá titul/fond, jehož prostřednictvím mohou občané žádat o finanční pomoc mimo 

rámec systému pomoci v hmotné nouzi. 

 

Odpověď na dotazy č. 2-8: 

Vhledem k tomu, že město Jeseník nemá titul/fond, jehož prostřednictvím mohou občané žádat 

o finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi, považujeme tyto dotazy za 

bezpředmětné. 
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