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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
 

konaného dne 15.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ, Mnichovo Hradiště, 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, Mgr. Vendula Šeflová, Mgr. Soňa 
Razáková,  Bc. Josef Záhora,  Bc. Martina Mařanová 

Omluveni:   Bc. Petr Novák, Stanislava Picková,  MuDr. Dagmar Karásková,   
Hosté:  
Nedostavili se:  Luboš Jíleček, Bc. Jaroslava Lochmanová 
 

PROGRAM: 
 

1.  Informace o proběhlých schůzkách strategického plánování 
   
Bc. Záhora informoval, že zástupci společnosti Agora, která zpracovávají pro město údaje a data 
ze setkání s občany, do závěrů strategického plánu zahrnula pouze již existující komunitní plán, 
navíc nic. Tento dokument je navíc nezávazný. Není tedy zřejmé, jak se dále bude město stavět 
k tématu sociálních služeb.  Z letošního rozpočtu vyplynulo, že město podpořilo sportovní aktivity 
částkou 2 500 tis., kdežto sociální služby částkou 1040 tis. V souvislosti s přípravami na rozpočet 
2017 od září t.r. je nutné, aby se sociální sféra městu více připomínala a finance žádala.  Dále je 
potřeba opětovně požádat radu, aby dala prioritu konkrétním krokům v KPSS. Na poslední 
červnové zastupitelstvo v pondělí 20.6. půjde Bc. Josef Záhora, bude prezentovat i práci komise 
s tím, že by bylo vhodné vytvořit finanční zabezpečení pro potřebné kroky v sociální oblasti.  
 
Usnesení: Komise opakovaně a důrazně žádá Radu města o vyjádření k bodu 2 z jednání komise 
dne 24.02.2016, na který dosud neodpověděla, a to priority financování kroků z KPSS, zejména 
s ohledem na připravovaný rozpočet města pro rok 2017. 
Hlasování: pro: 6 členů, proti: 0 členů, nepřítomno: 5 členů 
Závěr: usnesení přijato   

    
 2. Shrnutí informací o navštívených poskytovatelích soc. služeb 
     

M. Mařanová připomněla, že v letošním roce bylo jedním z cílů komise osobně poznat hlavní 
poskytovatele působící ve městě.  Komise se již sešla v Domě Ludmila (Bc. Sedláková, Spokojený 
Domov, Malyra), a v Domě s pečovatelskou službou (Diecézní charita Litoměřice). Dále bude 
pokračováno v návštěvách, např. v Domově Pod skalami v Kurovodicích. Zástupci poradenských 
služeb budou sezváni na společnou schůzku na podzim t.r. do Volnočasového centra.  

 
Dále Bc. Záhora uvedl, že k nově vznikající službě „odlehčovací služba pro seniory s demencí“ 
rada města schválila tzv. „kartu potřebnosti“. Poskytovatel Bc. Sedláková žádala Středočeský kraj 
o zařazení této služby do sítě soc. služeb.  Bc. Sedláková nicméně uvedla, že v současnosti kraj 
zamítl potřebnost služby, ta musí fakticky prokázat svou potřebnost tím, že bude poskytována po 
dobu dvou let bez financování z rozpočtu MPSV, potažmo kraje. Musí tedy spoléhat na 
financování ze soukromých zdrojů, případně veřejných zdrojů např. města. Uvedla, že v jiných 
krajích (Liberecký, Královéhradecký) je způsob přístupu a k financování služeb jiný.  
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Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení.  

 
 3. Dobrovolnictví  
     

Bc. Záhora, Bc. Mařanová informovali, že spolu s kolegyní L. Kočišovou z odboru SVZ byli 
dnešního dne na informativní schůzce ohledně dobrovolnictví u koordinátory dobrovolníků, paní 
Vladimíry Pechové na Magistrátu města Mladá Boleslav. Nabídla podporu v případě, že by město 
Mnichovo Hradiště mělo zájem rozvíjet dobrovolnickou činnost, pořádají také vzdělávací kurzy 
pro dobrovolníky. Zásadním krokem by mělo být oslovení poskytovatelů sociálních služeb, zda by 
v jejich zařízeních bylo možné dobrovolníky využít. Takovýto krok je v aktuálním akčním plánu 
KPSS.  
 

Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení.  
 

 4. Informace o fungování vedení komise   
     

Předsedkyně komise, Helena Charvátová, sdělila přítomným členům, že ze zdravotních a 
pracovních důvodů nemůže už dále vykonávat funkci předsedkyně komise, ani být členkou této 
komise. Podává tímto rezignaci na funkci a žádá, aby tuto rezignaci komise svým usnesením 
schválila. Uvedla, že za svůj úkol považovala především stabilizaci odboru SVZ, který byl bez 
vedoucího více než půl roku. Toto se podařilo a v osobě pana Záhory spatřuje člověka na svém 
místě. Sama se chce dále věnovat oblasti školství, ve které profesně celoživotně působí. 
Dotazovala se přítomných, zda by se některý z nich nechtěl o předsednictví komise ucházet. 
Přítomní tuto možnost vyloučili pro své pracovní vytížené.  
 
Usnesení: Komise přijímá rezignaci předsedkyně komise, paní Heleny Charvátové, na svoji funkci.  
Hlasování: Nemohlo být provedeno, nebyl přítomen nadpoloviční počet členů komise.    
Závěr: Předsedkyně komise žádá o schválení své rezignace Radou města a jmenování nového 
předsedy komise.   
 

5. Různé  
     

Bc. Záhora informoval o žádosti paní Neumauerové Lenky, jejíž nezl. syn Davídek Košek je 
zdravotně postižený, a matka žádala o příspěvek na synovu rehabilitaci (delfínoterapie) 
v Turecku. Bc. Sedláková sdělila, že již dříve byla rodině nabízena rehabilitace zde, tuto ale rodina 
nevyužila. H. Charvátová upřesnila, že pro chlapce probíhala i Tříkrálová sbírka, další sbírky jsou 
zde ve školách.  Bc. Záhora uvedl, že je možnost jednorázové pomoci od města, toto by však 
nebylo patrně tématem komise ale muselo by být řešeno předložením návrhu RaMě.  
 

Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení.  
 
______________________________________________________________________________ 
Zapsal: Bc. Mařanová Martina Dne: 22.07.2016 
Schválil: Charvátová Helena  Dne: 15.08.2016 
Rozesláno:    Dne: 15.08.2016 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise, asistentka odboru Kanceláře vedoucího 
úřadu. 
       


