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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
 

konaného dne 25.11.2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti,  
od 16:30 do 18:30 hodin. 

 

Upozornění: 
Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro 
členy komise, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace 
z jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 
 

 

Přítomni:  Helena Charvátová, Bc. Kamila Sedláková, MuDr. Dagmar Karásková, Bc. Petr Novák,  
Bc. Jaroslava Lochmanová,  Stanislava Picková, Bc. Martina Mařanová 

Omluveni:   Mgr. Soňa Razáková, Mgr. Vendula Šeflová 
Nedostavili se:   Luboš Jíleček 
 

PROGRAM: 
 

1.  Informace Mgr. Galetkové, tajemnice MěÚ, k sociálnímu odboru a sociálním záležitostem 
 

   Tajemnice sdělila, že v současné době není post vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
obsazen, původní výběrové řízení se prodlužovalo, přihlásilo se celkem 5 uchazečů, jeden z nich 
převyšoval výrazně svými schopnostmi, měl o pozici zájem, jednal s tajemnicí o finančním 
ohodnocení. Vzhledem k jeho trvajícímu služebnímu poměru nebylo možné, aby se vyvázal do 
1.1.2015, město mu nabídlo pozdější termín, přesto však nakonec dostal lepší pracovní podmínky 
od současného zaměstnavatele a nabídku MěÚ Mnichovo Hradiště nepřijal. Po dohodě s panem 
starostou bude od 01.12.215 bude pověřena řízením odboru Martina Koliášová.  Nové výběrové 
řízení na vedoucího bude vypsáno v prosinci 2015, tajemnice bude sama uchazeče vyhledávat, 
oslovovat, komunikovat více o potřebách pro tuto pozici.  Po dotazu H. Charvátové na zástup za 
dlouhodobou nemoc tajemnice sdělila, že tuto situaci musí dle zákona o úřednících řešit změnou 
organizačního řádu, o novou pozici bude žádat schválení Rady města.  
Další informací bylo, že po pracovní schůzce zastupitelstva ohledně rozpočtu byl schválen objem 
financí na sociální záležitosti – 1.140.000,- Kč, podobně jako vloni. Pro sociální služby není určen 
žádný z dotačních programů města, bude vydán formulář žádosti, kterým se budou moci 
poskytovatelé sociálních služeb ucházet o prostředky do konce února 2016. U částek nad 50.000,- 
Kč bude rozhodovat zastupitelstvo. Po dotazu Bc. Sedlákové, zda jsou v rozpočtu zohledněny i 
pobídky pro chybějící služby již na příští rok, tajemnice uvedla, že ne. Věc je k diskusi se 
zastupitelstvem a po jmenování nového vedoucího sociálního odboru. Bc. Sedláková podotkla, že 
Mnichovo hradiště v tomto dlouho zaspávalo, poskytovatele sociálních služeb neinformuje. Poté se 
tajemnice omluvila a odešla na jednání zastupitelstva o rozpočtu.  
 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení 
    

 
  
2. Informace paní Tomášové k nově vznikající skupině „dětská hřiště“. 
     

Paní Tomášová se představila, žije v Mnichově Hradišti od července, je matkou předškolní dcery, o 
hřiště se zajímala již v předchozím bydlišti.  Má za to, že hřiště by měla být čistá, bezpečná a 
kultivovaná, což dle ní většina zdejších hřišť nenaplňuje. Když se svou myšlenkou oslovila pana 
starostu, navrhl vznik pracovní skupiny. Otázkou dětských hřišť se zabývá několik komisí současně: 
pro dopravu a bezpečnost, pro sport a zájmové činnosti, pro rodinu a sociální záležitosti. Formuje 
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se tedy pracovní skupina přímo pro dětská hřiště, povede ji Ing. Mareš, dalšími členy budou Ing. 
Král, V. Zlatušková a paní Tomášková. Rada města dne 30.11.2015 tuto skupinu ustanoví.  
 
Paní Tomášková představila svou prezentaci - fotodokumentaci většiny hřišť a hracích koutků ve 
městě (Salabka, Jaselská, ČSLA, Poříčská, Orlická, Hřbitovní, Šlikova, Na Výsluní, Nádražní, 
Vrchlického). Zaměřila se na nedostatky těchto hracích ploch co do čistoty a bezpečnosti, zároveň 
nastínila nutnosti změn, oprav či možnosti jejich rozvoje.  
 
V otázce čistoty se jednalo zejména o chybějící odpadkové koše (nutnost zjistit blíže frekvenci 
jejich vyvážení, možnost úklidu např. ve spolupráci s klienty Probační a mediační služby), psí a 
kočičí výkaly a cigaretové nedopalky (zejména na špatně čistitelných plochách z kačírku – 
dopadové plochy u herních prvků). Z tohoto pohledu se jevila nejrizikovější četná zastaralá 
pískoviště, jejichž údržba dle hygienických norem je pro město také velmi nákladná.  
 
Za bezpečnostní rizika hřišť považovala zejména chybějící oplocení u hřišť sousedících s komunikací 
(např. ČSLA), zdegradované dřevěné povrchy laviček či herních prvků (Na Výsluní, Nádražní) – 
skupina prověří frekvenci kontrol, oprav.  Zároveň uvedla, že by bylo vhodné na mnohých místech 
doplnit výsadbu, přidat barvy či výzdobu, změnit povrch apod. Dle jejích zkušeností s životem 
v Praze je zde kupodivu velké množství hracích ploch, možná až příliš velké, roztříštěné a pro 
město náročné na údržbu – uvádí, že by bylo vhodnější počet hřišť zmenšit, více je rozlišit (různé 
hrací prvky, jiné aktivity pro různé věkových skupin). Některé z těchto ploch by bylo vhodnější 
využít jako fitness parky, senior parky, nebo například venčící plochy pro psy.  Za tímto účelem by 
ráda v lednu 2016 mezi občany města rozšířila dotazník, který komisi předložila.   
 
V následné diskusi zmínila H. Charvátová skutečně značnou náročnost hygienické údržby pískovišť 
a zároveň jejich malé využití, a dále již na předchozí schůzi diskutované záměry právě o fitness 
parcích a senior parcích. M. Mařanová upřesnila, že některé plochy nejsou v majetku města (např. 
Nádražní), a dále, že zdejší náhled na počet herních ploch se může lišit od náhledu obyvatel 
velkoměsta. Navrhla jako vhodnější provádět dotazníkové šetření přímo na místech těchto hřišť a 
ploch, například v rámci skupinou uspořádaného „dne hřišť“ v jarním období, z čehož by mohla 
pracovní skupina získat konkrétnější zkušenosti občanů s využitím jednotlivých ploch. 
S dotazníkovým šetřením by mohli vypomoci jako dobrovolníci např. skauti, studenti gymnázia 
apod. Na výzvu směrem k přítomným členům komise zapojit se do aktivit pracovní skupiny pro 
dětská hřiště nikdo nereagoval, nepřítomní členové budou osloveni e-mailem. Po diskusi paní 
Tomášová vzala nabídku komise na vědomí, rozloučila se a jednání opustila. 
 
Usnesení: Komise bude reagovat na výzvy pracovní skupiny pro dětská hřiště a zapojí se dle svých 
možností do jejích činností (např. dostazníková akce apod.) 
Hlasovalo 7 členů:  7 pro,  0 proti,  0 zdrželo se 
 

  
3. Informace k diskutovanému projektu procházkové trasy městem 
     

Na základě návrhu z předchozího jednání o zjištění více informací k turistické trase městem se M. 
Mařanová dotazovala na podrobnosti ohledně mapky D. Stránské, pracovnice odboru majetku. Ta 
sdělila, že mapy města a cestovní ruch má nyní na starosti Klub, aktualizovat se budou cca za rok, 
mapové podklady poskytuje Geodézie Online. Značení oficiálních tras prováděl KČT. Lze na vlastní 
náklady pochopitelně vytisknout mapu neoficiální, pokud by nebyla nutnost značit trasu v terénu. 
Dále uvedla, že tzv. „Stezku zdraví“, od DPS na Přestavlky město dříve udržovalo, letos však již ne, 
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nebyl zájem.  L. Jíleček, který měl zjistit další informace od spolu Junák, se na dnešní schůzi bez 
omluvy nedostavil.  
 
Závěr: Tomuto tématu bude věnován prostor při dalším setkání komise. 

 
       
 
4. Zhodnocení dosavadní činnosti komise a jejích členů 

Pro zprávu Radě města má každá komise svou činnost a projednat a zhodnotit s určeným radním. 
K hodnocení této komise se sejde tajemnice úřadu Mgr. Galetková s předsedkyní komise a tajemnicí 
komise. H. Charvátová informovala členy o souhrnu činností: komise se v roce 2015 sešla 5x, 
všechna setkání proběhla dle plánu. Jednání se vždy zúčastnil nadpoloviční počet členů, celkem bylo 
přijato 16 usnesení. Na počátku měla komise v agendě 7 bodů: 
- rozvoj komunitního plánování (po odchodu vedoucího SVZ dále nepokročeno) 
- rovný přístup k poskytovatelům sociálních služeb (řešeno v rámci změny financování sociálních 

služeb, komise je laická) 
- prověření potenciálu pro vznik komunitního centra (viz komunitní plán) 
- prověření dopadů hazardu, drogové závislosti, bezdomovectví (hazard řešen vyhláškou města) 
- zákaz podomního prodeje (řešen nařízením města) 
- dětská hřiště (roztříštěno mezi více komisí, později vznikla pracovní skupina) 
- komunitní zahrada (samostatný projekt spolku MEZA) 
 
Všechny body komise projednala, některé z nich byly vyřešeny jinou cestou. K prověření potenciálu 
pro vznik komunitního centra předsedkyně komise poznamenala, že by bylo vhodné hledat 
v majetku města prostory vhodné pro toto využití – např. bývalá kotelna Jaselská? V oblasti 
komunitního plánování je třeba dát prostor více různým organizacím poskytujícím zde sociální 
služby. Předsedkyně komise spolu s tajemnicí komise se dále 2x setkala se starostou města. Skupina 
byla připravena aktivně pracovat, zadání agendy však bylo nespecifické, roztříštěné do více komisí. 
Rada města by měla požádat komisi o práci na konkrétnějších úkolech.  
Jeden člen komise byl odvolán (odstoupení z funkce na MěÚ), jeden člen byl do komise jmenován.  
Provozní záležitosti byly vždy zajištěny. 
Dále stanovuje termín další schůze 24.2. 2016, kde bude projednána nová agenda a ustanoveny 
další setkání této komise.  Na rok 2016 jsou zajištěny tyto termíny: 20.04., 15.06., 28.09., (velká 
zasedací místnost) a 16.11. (malá zasedací místnost) 
 
Závěr:  Hodnocení vzato na vědomí bez usnesení, bude projednáno s tajemnicí MěÚ. 

 
     
5. Různé 
    K. Sedláková sdělila, že sociální politika města není vidět, nejsou patrné kroky města v tomto 

směru, přestože „sociálno“ prorůstá do takřka všech oblastí života občanů.  V jednání komise chyběl 
člen sociálního odboru, celkově chyběla činnost odboru H. Charvátová uvedla, že město má vysoké 
mandatorní výdaje a nízké výdaje na sociální sféru. M. Mařanová upozornila, že bude nutné řešit 
také otázku sociálního bydlení (příprava zákona o sociálním bydlení) – město v současnosti má v 
podstatě 1 sociální byt. Dále bude zřejmě růst zájem o byty pro seniory (budova DPS bude po téměř 
20ti letech také potřebovat větší investice, prozatím řešeny pouze jednotlivosti). Dále není 
dořešeno využití volnočasového centra pro možnosti bezplatného poradenství – zájem občanů o 
zde dostupnou poradnu (zejm. sociální pomoc, asistence rodinám, dluhová poradna).  
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Závěr: Informace vzaty na vědomí, mohou být projednány v další schůzce komise za účasti tajemnice 
úřadu. 

 
______________________________________________________________________________ 
Zapsal: Bc. Mařanová Martina 
Dne: 17.12.2015 
Schválil: Charvátová Helena 
Dne: 18.12.2015 
Rozesláno dne: 06.01.2016 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise, asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 
       


