HODINOVÝ ÚDRŽBÁŘ – SENIOR PROGRAM
OBEC POSTŘEKOV
I. Popis programu
Hodinový údržbář je program na podporu našich spoluobčanů staršího seniorského věku, tj. ve
věku 75+ a seniorů ve věku 65+ a držitelů ZTP v případě, že žijí sami v domácnosti, ve věcech drobných
domácích oprav zaměřených na základní údržbu a chod jejich domu (obydlí) včetně zahrady. Program
je orientovaný na druhy prací a činností, které si zmínění občané nejsou schopni zajistit sami nebo
které jsou nad jejich síly a dovednosti. Uvedenou podporu se obec rozhodla poskytovat v této době
proto, že je dále větší problém obstarat si včas schopného opraváře, montéra nebo dělníka na drobné
a základní opravy v domácnosti. Program je určen toliko pro způsobilé žadatele a to zdarma (za
podmínek v čl. III) a zajišťují ho zaměstnanci obce a smluvení řemeslníci.

II. Okruh prací programu
Poskytovaná podpora se týká následujících oblastí drobných oprav v domácnosti a na zahradě jako
jsou zejména:
Elektroinstalace: výměna žárovek, připojení lampiček a svítidel, připojení elektrospotřebičů, oprava
funkčnosti zásuvek a vypínačů, zavěšení a zapojení lustru.
Zdravotně technické instalace: vyčištění odtoku umyvadel, sprch a van, oprava/výměna
koupelnových baterií, připojení pračky, montáže záchodových splachovacích mechanismů, oprava
kapajících baterií.
Zednické a obkladačské práce: oprava soklů, vyspravení prasklin omítky v interiéru, výměna rozbité
dlaždice, oprava venkovních zpevněných ploch.
Tesařské, klempířské a pokrývačské práce: výměna střešní tašky nebo eternitu, vyspravení děr ve
střeše, výměna prasklých okapů.
Truhlářské, nábytkářské a podlahářské práce: seřízení nábytkových dvířek, oprava židlí stolů a
dalšího nábytku, sestavení nábytku, oprava podlahy a podlahových lišt, kotvení obrázků, navrtání,
zavěšení a úprava poliček a garnýží.
Ostatní: pokácení a svoz dřevin ohrožujících zdraví osob nebo majetek, seřízení kování dveří a oken,
nouzová oprava oplocení, drobné svářečské práce.

III. Okruh způsobilých žadatelů a tzv. hodinová podpora (pomoc)
Okruh žadatelů je striktně vymezen a nárok vznikne toliko žadateli, který splní níže uvedená kriteria:
- žadateli mohou být osoby starší 75 let
- nebo občané starší 65 let žijící sami v domácnosti
- nebo držitelé ZTP žijící sami v domácnosti
- žadatelé musejí žít (má se na mysli fakticky bydlet v obci, tedy místo trvalého bydliště nahlášené
v centrální evidenci obyvatel není rozhodující) v Postřekově a vykonávané práce budou realizovány
výhradně na území (v katastru) obce Postřekov

Program “HODINOVÝ ÚDRŽBÁŘ“ spočívá:
- v poskytování shora uvedených prací (služeb), přičemž tyto jsou zdarma, toliko použitý materiál si
žadatelé zajistí sami nebo následně proplatí, byl-li tento zajištěn prostřednictvím osob konaných
příslušné práce
- v poskytnutí (zajištění) prací způsobilým žadatelům v maximálním rozsahu čtyři (4) hodiny prací
v kalendářním roce na každého konkrétního žadatele. Žije-li více způsobilých žadatelů v jednom
domě, je tato podpora omezena rovněž čtyřmi hodinami na každý kalendářní rok a dané číslo popisné
- za minimální dobu jedné opravy se počítá započatá hodina (jako jedna hodina ze čtyř dotovaných)

IV. Vzorový průběh podpory
- žadatel kontaktuje obecního koordinátora: telefonicky – 379 796 219, emailem –
urad@obecpostrekov.cz nebo písemně na formulář
- následně proběhne zpracování žádosti a přidělení pracovníka podle druhu práce
- smluvení termínu opravy
- vlastní oprava, vyhodnocení a případné doporučení dalšího postupu

V. Závěr
Hodinový údržbář je pilotní program naší obce zaměřený na podporu seniorů staršího věku. Po
prvním roce podpory program vyhodnotíme a vyladíme nedostatky. Budeme rádi za zpětnou vazbu a
připomínky. Do budoucna obec Postřekov plánuje další fáze podpory a pomoci starším a nemohoucím
spoluobčanům, ale i vyžití v oblasti kulturního a společenského života.
Program „HODINOVÝ ÚDRŽBÁŘ – SENIOR PROGRAM“ schválilo zastupitelstvo obce
Postřekov na zasedání dne 21.6.2019, usnesení č. 20160621/9, se zkušební dobou od 1.7.2019 do
31.12.2019.

Všeobecné podmínky
1. prováděné práce budou realizovány pouze v pracovní dny v době od 8.00 – 16.00 hodin
2. vykonávané práce jsou zdarma, použitý materiál si žadatelé zajistí nebo zaplatí sami při realizaci
3. vykonávané práce budou prováděny výhradně na území obce Postřekov
4. na provedení prací však není právní nárok
5. na provedené práce se nevztahuje záruční lhůta. Záruku za jakost mají žadatelé toliko v rozsahu
záruk poskytnutých dodavateli (výrobci) použitých materiálů (zboží), nikoliv na práce osob
pověřených obecním úřadem Postřekov
6. obecní pracovník nebo smluvený řemeslník má právo provedení práci odmítnout (zejména
v případě akutního rizika možné havárie či vysoké náročnosti opravy)
7. lhůta pro vyřešení nahlášené opravy je maximálně 30 dní
8. při překročení čtyřhodinové dotace bude obcí účtováno za každou další i započatou hodinu 180,9. obec Postřekov si vyhrazuje právo v budoucnu upravovat podmínky této podpory nebo samotný
program ukončit.

