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Informace
Smlouva

Aktuální informace ze sociální oblasti
Příspěvek na bydlení

V průběhu roku 2020 došlo ke změně podmínky nároku na příspěvek na bydlení. Od 1. července 2020 má
nárok na příspěvek na bydlení vlastník nemovitosti nebo nájemce bytu bez ohledu na to, zda je v bytě
hlášen k trvalému pobytu. Od ledna 2021 se navýšily částky normativních nákladů na bydlení v bytech
užívaných na základě nájemní smlouvy a rovněž pro bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků.
Důchodové pojištění

Během roku 2020 byl schválen jednorázový příspěvek tzv. „rouškovné“ ve výši 5 000 Kč, který byl
vyplácen v průběhu prosince 2020. Poživatelé důchodu, kterým nebyla do 30. listopadu 2020 zařízena
běžná lhůtová výplata (týkalo se zejména rozpracovaných nových žádostí o přiznání důchodu, opětovných
přiznání, obnovy výplaty apod.), obdrží jednorázový příspěvek do jednoho měsíce
po
zařízení/obnově
lhůtové
výplaty.
Jednorázový
příspěvek
nepodléhá
exekuci
a nezapočítává se jako příjem pro stanovení nároku na sociální dávky.
Od ledna 2021 došlo ke změně základní a procentní výměry důchodu. Základní výměra se zvýšila
o Kč 60 Kč na 3 550 Kč. Procentní výměra důchodu se navýšila o 7,1 %.
Životní minimum

Od dubna 2020 se zvýšily částky životního minima jednotlivce. Rovněž došlo k navýšení částek životního
minima u osob, které jsou společně posuzovány s jinými osoba v tzv. okruhu společně posuzovaných osob.
Částky životního minima v Kč za měsíc
Jednotlivec
První osoba v domácnosti
Druhá a další osoba, která není nezaopatřené dítě

3 860
3 550
3 200

Nezaopatřené dítě ve věku
Do 6 let
6 až 15 let
15 až 26 let

1 970
2 420
2 770

Současně se navýšila částka existenčního minima, která činí za měsíc 2 490 Kč. Existenční minimum nelze
použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni
a u osoby starší 68 let.
Minimální mzda

Od ledna 2021 se zvýšila minimální měsíční mzda z částky 14 600 Kč na 15 200 Kč. Pro zaměstnance, kteří
mají stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 87,30 Kč
na 90,50 Kč.
Další informace k sociálním dávkám Vám může poskytnout sociální pracovnice Bc. Milada Hutěčková,
DiS., která má každou čtvrtou středu v měsíci na Obecním úřadě v Olbramicích v době od 14 do 15.30
hod pravidelné konzultace, případně si můžete sjednat schůzku telefonicky na čísle 737 212 868,
e-mailem mhuteckova@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.

