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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
 

konaného dne 05.10.2016 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:  Bc. Kamila Sedláková, Mgr. Vendula Šeflová, Mgr. Soňa Razáková, Stanislava 
Picková,  MuDr. Dagmar Karásková, Mgr. Petr Novák, Bc. Jaroslava Lochmanová , 
Bc. Josef Záhora,  Bc. Martina Mařanová 

Omluveni:   Luboš Jíleček 
 

PROGRAM: 
 

1.  Informace o předsedovi komise 
   
Bc. Záhora informoval, že od doby schválení zápisu komise radou města nebylo na programu rady 
města jmenování nového předsedy komise, a to ani po několikeré urgenci z jeho strany. Toto 
úterý na poradě vedení dostal od pana starosty příslib, že do pátku budeme obeznámeni s novým 
předsedou komise. Dále měl pan starosta vyjádřit přání, aby komise fungovala zejména jako 
poradní orgán rady ve smyslu rozdělování dotací v sociální oblasti.  A to i přesto, že v minulosti při 
rozhovoru s bývalou předsedkyní komise, p. Charvátovou, uváděl, že komise je laická, neodborná, 
a zástupci soc. služeb by v takovémto hlasování komise byli ve střetu zájmů.  
 
Komise musela projednat, kdo bude zastupovat předsedu komise v jeho nepřítomnosti. Jako 
zástupce byl navržen Bc. Záhora  
 
Usnesení: Komise schvaluje, aby dnešní jednání bez účasti předsedy komise vedl  Bc. Záhora.      
Hlasování: Pro - 8, proti - 0, zdržel se hlasování - 1 

 

   
 2. Shrnutí informací o nových záměrech sociálních služeb ve městě 
     

Bc. Záhora uvedl, že jako vedoucí OSVZ měl předat vedení města svou koncepci odboru. Jeho vize 
je taková, aby město podporovalo nejen sociální služby pro seniory, což byla dosud priorita, ale 
také sociální služby pro rodiny s dětmi a pro nezletilé děti. Osobně by rád více propojil oblasti 
školství a sociální oblast, protože v řešení rodinných situací hraje škola svou roli, ale v současné 
chvíli jsou kompetence rozděleny mezi dva odbory.  
 
Dále informoval, že Volnočasovému centru bude v příštím roce končit dotační období (související 
s náklady na rekonstrukci centra), což může přinést rozšíření možnosti využití, nicméně nebude 
již možno zdarma jej využívat pro bezplatné sociální služby, budou se muset dohodnout nové 
podmínky. V nově připravovaném záměru města - projektu „jídelny a DDM“ resp. „komunitního 
centra“ v místě bývalého DDM bude prostor pro tyto poskytovatele, je možné, aby se přihlásili i 
další zájemci. K dispozici bude kancelář typu „open space“.  
 
Poté sdělil, že bohužel služba REP z.s. bude ke konci roku 2016 ukončena, poskytovatel mu 
k tomu uvedl osobní důvody. Tím vznikne nutnost zajistit novou službu výchovného poradenství 
s potřebnými akreditacemi, kterou by mohl využít kurátor pro mládež v součinnosti se státním 
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zastupitelstvím jako výchovné opatření pro mladistvé. Bude potřebné tuto službu dostat přímo 
do Mnichova Hradiště, pro tyto případy není efektivní dojíždění do Ml. Boleslavi nebo i do větší 
vzdálenosti. V souvislosti s tím zmíněno, že zde od září funguje také lokální síťař MPSV, pan Pavel 
Houška, který se byl na zdejším OSVZ představit minulý týden. Tomu bude tento požadavek 
předložen, aby se pokusil danou službu zajistit.  
 
Od září 2016 také funguje na 1. ZŠ  požadovaný psycholog – Mgr. Sittová, a to jak pro práci 
s jednotlivci, tak pro práci s kolektivy, dostupnost 1x za 14 dní. Co se týče financování služby, 
toto hradila škola ze svého rezervního fondu, i dále bude financování řešeno přes FŠO a školu 
přímo. 2. ZŠ prozatím k tomuto kroku nepřistoupila. 
 
Z dalších chystaných novinek zmínil Bc. Záhora záměr Diecézní charity Liberec vybudovat charitní 
šatník  - již je v jednání prostor pro tuto činnost, a to v bývalé tzv. „ševcovně“. Mgr. Šeflová 
potvrzuje, že jedna sbírka šatstva již proběhla, mají k dispozici roztříděné balíky, Bc. Záhora 
projevil zájem o několik sad oblečení pro nezl. děti pro potřeby odboru, resp. OSPOD, které má 
být dle standardů poskytování služeb připraveno i na zabezpečení ošacení nezl. dětem v případě 
akutní potřeby. Dle svého sdělení má daná organizace výhledově také zájem na vybudování 
azylového domu pro matky s dětmi, toto je však vázáno na prodej majetku z restitucí apod. 

 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení.  
 

3. Různé  
     

Bc. Sedláková uvedla, že jako poskytovatel sociálních služeb mohou nabídnout službu sociálního 
asistenta již pro děti od 6 let se zdrav. handicapem. Tuto službu úspěšně poskytují v Turnově již 
pět let. Rodiče tuto službu hradí, žádají na ÚP o příspěvek na péči. Možnost také získání financí 
od sponzorů. Po prodiskutování této nabídky doporučeno, aby ji ve vhodné formě předložila 
např. školám, kam se rodiče nejčastěji obrací se žádostí na asistenta.  
 

Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení.  
 
 
Po této diskusi komisi před dalším jednáním opustili pro střet zájmů zasedací místnost zástupci 
soc. služeb – p. Picková, p  Sedláková a pan Novák. 

 
 
 4. Žádosti o dotace v sociální oblasti – 2. dotační kolo 2016 
     
Bc. Záhora předložil komisi k projednání žádosti poskytovatelů soc. služeb ve druhém kole dotací, v přiložené 
tabulce také uvedl návrhy částek za OSVZ tak, aby je bylo možno pokrýt z částky, která po vyplacení dotací v 
prvním kole činila 321.500,- Kč. Své návrhy zdůvodnil, komise se k nim vyjádřila takto: 
 

a)  REP z.s. Poradna pro rodinu a děti        20.000,- Kč 
Zdůvodnění: služby sociální poradny jsou občany žádané, velmi využíváno OSPOD při ukládání 
výchovných opatření. Jedná se o doplatek služby z  první poloviny roku. 
 Komise doporučuje přidělení dotace v plné  výši 20.000,- Kč 
 

b) Centrum pro rodinu Náruč z.s.        40.200,- Kč 
Zdůvodnění: velmi důležitá služba, výborná spolupráce s OSPOD – náhradní rodinná péče (semináře , 
terénní služby), bezplatné konzultace s dětskou psycholožkou. Dlouhodobá činnost na území  
Mnichova Hradiště, která dosud nebyla nikdy podpořena.  
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Komise doporučuje přidělení dotace v plné výši 40.200,- Kč 
 

c) 1. ZŠ Mnichovo Hradiště + Projekt Odysea z.s. - stmelovací kurz Alfa 4A 35.000,- Kč 
Zdůvodnění: Projekt na vybudování a zejména zlepšení vztahů v problematických dětských kolektivech 
– 4 třída 1 ZŠ MH (šikana, nová učitelka, žák pod medikací,  řešeno za spolupráce OSPOD).  
Komise doporučuje přidělení dotace v plné výši 35.000,- Kč. 

 
d) 1. ZŠ Mnichovo Hradiště + Projekt Odysea z.s. - stmelovací kurz Alfa 4B 33.000,- Kč 

Zdůvodnění: Projekt na vybudování a zejména zlepšení vztahů v problematických dětských kolektivech 
– druhá 4 třída 1 ZŠ MH (šikana, krádeže). Komise doporučuje přidělení dotace v plné výši 33.000,- Kč 
 

e) Domov pod Skalami Kurovodice, podpora chráněného bydlení   30.000,- Kč 
Zdůvodnění: Služba probíhá na území města Mnichovo Hradiště. S ohledem na klienty této služby je 

pro její zachování vhodné podpora. Velmi dobrá spolupráce s orgány SVZ – město je opatrovníkem 
těchto klientů. Komises ohledem na finanční limit  doporučuje přidělení dotace ve výši 28.000,- Kč 

 
f) Domov pod Skalami Kurovodice, podpora samostatného bydlení  20.000,- Kč 

Zdůvodnění: Služba probíhá na území města Mnichovo Hradiště. S ohledem na klienty této služby je 
pro její zachování vhodné podpora. Velmi dobrá spolupráce s orgány SVZ – město je opatrovníkem 
těchto klientů. Komise doporučuje přidělení dotace v plné výši 20.000,- Kč. 

 
g) Diecézní charita Litoměřice - osobní asistenční služba – dofinancování služby  50.000,- Kč 

Zdůvodnění: služba je ve městě žádaná, využívaná,rozšiřuje se počet klientů,  podporuje soběstačnost 
klientů. Komise s ohledem na finanční limit doporučuje přidělení dotace ve výši 40.000,- Kč 
 

h) Diecézní charita Litoměřice - charitní pečovatelská služba- dofinancování služby  50.000,- Kč 
Zdůvodnění: služba je ve městě žádaná, využívaná, částka byla v první polovině roku snížena vzhledem 
k vyúčtování za rok 2015, kdy byla část dotace vrácena.  
Komise s ohledem na finanční limit doporučuje přidělení dotace ve výši 40.000,- Kč 

 
i) Malyra s.r.o. – Osobní asistence v Domě Ludmila          125.000,- Kč 

Zdůvodnění: služba je žádaná, využívaná, podporuje soběstačnost klientů, částka požadovaná na tři 
asistenty. Komisí navržená částka pokryje jednoho asistenta.   
Komise s ohledem na finanční limit doporučuje přidělení dotace ve výši 40.000,- Kč 
 

j) Modrý kámen               277.550,- Kč 
Zdůvodnění: Žádáno zejména o finance na přestavbu budovy, toto není možné řešit z dotací na sociální 
služby. Komisí navržená částka pokryje náklady na požadovanou akci „Týden sociálních služeb“.   
Komise s ohledem na finanční limit doporučuje přidělení dotace ve výši 25.000,- Kč 

 

Usnesení: Komise doporučuje Radě města ke schválení (příp. k projednání zastupitelstvem)  návrh 
komise pro rodinu a sociální záležitosti ze dne 05.10.2016 na poskytnutí finančních dotací 
v sociální oblasti poskytovatelům sociálních služeb pro druhou polovinu roku 2016.     
Hlasování: Pro - 6, proti - 0, zdržel se hlasování - 0  

 
______________________________________________________________________________ 
Zapsal: Bc. Mařanová Martina Dne: 10.09.2016 
Schválil: Bc. Záhora   Dne: 10.09.2016 
Rozesláno:    Dne: 10.09.2016 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise, asistentka odboru Kanceláře vedoucího 
úřadu.     


