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Velké náměstí 2 marketa.bucokova@mu-st.cz 
386 01 Strakonice   

 

Tisková zpráva č. 47, ze dne 25. 8. 2022 

Rada města ve středu 24. srpna rozhodla a doporučila zastupitelstvu schválit podporu města 

Strakonice strakonickým seniorů a rodinám s dětmi do tří let a dětí s hendikepem v souvislosti  

s enormním nárůstem cen energií. 

Strakonice tak finančně podpoří jmenované skupiny částkou převyšující 7 000 000 korun.  

Předpokládá se, že zářijové zastupitelstvo program podpory schválí.  

Veškerou administrativu a výplatu finanční pomoci zajistí pro občany Strakonic pracovníci 

Městského úřadu Strakonice. S oficiálním příjmem žádostí se započne 3. 10. 2022. 

Výše finanční pomoci činí v případě podpory dětí s trvalým pobytem ve Strakonicích do dovršení 3 let 

věku nebo dětí pobírajících příspěvek na péči 4 000 Kč. V případě seniorů, opět žijících trvale ve 

Strakonicích, je to pro samostatně žijící poživatele důchodu 4 000 Kč, pro seniory ve společné 

domácnosti pak 3 000 Kč.  

Předpokládá se, že bude nezbytné zpracovat přes 2000 žádostí strakonických občanů.  

V současné době pracovníci městského úřadu připravují nezbytné formuláře, které bude potřeba ze 

strany žadatelů vyplnit. Vše se organizačně připravuje tak, aby v polovině září po jednání 

zastupitelstva proběhla informační kampaň, kdo všechno bude moci žádat o tuto finanční pomoc a 

jaké doklady spolu se žádostí bude muset předložit. Žádosti o finanční pomoc bude možné podávat 

na městský úřad od pondělí 3. 10. 2022. 

Vyplácení pomoci pak bude následovat po zpracování žádosti a ověření všech údajů v žádosti 

uvedených. 

Postupně budeme strakonické obyvatele seznamovat s jednotlivými kroky podpory. Doporučujeme 

sledovat městský Zpravodaj, městské webové stránky nebo radniční Facebook, tam všude budou 

postupně zveřejňovány potřebné informace.  

Město Strakonice chce pomoci svým obyvatelům, zejména pak seniorům a rodinám s malými dětmi, 

překonat současnou tíživou situaci a připojuje se tak k programu Jihočeského kraje na pomoc našim 

občanům.  

 

Ing. Markéta Bučoková, PR 

 

http://www.strakonice.eu 

https://www.facebook.com/strakonice.eu/ 

 


