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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
 

konaného dne 16.11.2016 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, Stanislava Picková, Mgr. Petr Novák, 
Bc. Josef Záhora, Bc. Martina Mařanová 

Omluveni:   Luboš Jíleček, Mgr. Soňa Razáková, MuDr. Dagmar Karásková, Bc. Jaroslava 
Lochmanová 

 

PROGRAM: 
 

1.  Informace o předsedovi komise, navržených dotacích. 
     

Bc. Záhora informoval, že jak již bylo e-mailem avizováno, předsedkyní komise se rozhodnutím Rady 
stala Mgr. Šeflová. Dále sdělil, že komisí navržené dotace pro poskytovatele sociálních služeb Rada 
města u některých subjektů snížila – Domov Modrý Kámen (ani příspěvek na Retro-týden) a Domov 
Kurovodice (krajské zařízení – pouze 10ti. Kč). Dále se radní dotazovali na program Odyssea, hlavně 
ve smyslu proč 2. ZŠ neměla také o tento program. Vysvětleno, že tato škola nežádala. Přebytek 
z dotačního balíčku půjde zpět do rozpočtu města. Na příští rok bude cca stejné množství 
prostředků, dle Mgr. Šeflové zastupitelstvo toto vzalo na vědomí. Bc. Sedláková uvedla, že je stále 
potíž s tím, co lze pořídit z dotací na soc. služby – „nehmotné“ věci, mzdy? Mgr. Šeflová sdělila, že 
příští rok nastanou změny, sociální oblast bude dle tajemnice řešena zcela jinak, způsob se má 
rozhodnout na pracovním zastupitelstvu, nicméně je jasné, že se nechystá dvoufázové financování, 
jako tomu bylo letos.  
 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení, p. Šeflová přislíbila sdílení informací z pracovního 
zastupitelstva.   

  
 2. Hodnocení komise 
     

Bc. Mařanová přečetla e-mail p. Jílečka, který sám požádal o ukončení svého členství v této komisi, 
z důvodu časového vytížení.  
 
Usnesení: Komise doporučuje Radě města ukončení členství v Komisi pro rodinu a sociální záležitosti 
u p. Luboše Jílečka.      
Hlasování: Pro - 6, proti - 0, zdržel se hlasování - 0  
 
Dále Bc. Mařanová sdělila, že o členství v komisi projevila zájem Bc. Renata Venclová, nicméně na 
dnešní jednání se nemohla dostavit. Členové souhlasí, že bude na příští jednání pozvána jako host.  
 
K hodnocení komise – účast členů byla vždy nadpoloviční, letos proběhlo 7 setkání, komise přijala 
8 usnesení. Co neprobíhalo zcela hladce byla komunikace komise - tajemník úřadu/Rada města, 
vyjádření trvala dlouho (zejm. o financích, agendě komise, určení předsedy komise). Příprava na 
jednání hodnocena kladně, Mgr. Šeflová navrhla, aby se využilo možnosti na čerpání drobných 
částek na občerstvení – fond u tajemnice MěÚ. Z vlastní činnosti komise vyzdvihla zejména zájem 
poznat poskytovatele sociálních služeb, a pečlivě zvážit rozdělení finančních prostředků 
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z dotačního fondu pro poskytovatele sociálních služeb. Komise navrhla rozdělení takřka celé 
částky, nicméně po rozhodování RaMě vznikl přebytek, který se vrací do rozpočtu. Mgr. Šeflová 
dále uvedla, že hodnocení komise provede pan Šindelář, projektový manažer Města.  

 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení. 
 

3. Agenda pro rok 2017  
     

Předsedkyně komise navrhla, aby zůstal zachován současný den a čas jednání, tj. středy od 16:30 
hodin. Projednány a dohodnuty tyto termíny na rok 2017: 08.02., 26.04., květen/červen volitelně, 
dále 20.09. a 22.11.2017.  
 
Do agendy navrhuje zařadit tyto body: 
- Dotace poskytovatelů sociálních služeb – vid bod 1.  
- Možnost flexibilního financování jednotlivých osob v sociální tísni (doposud peníze pouze na 

projekty a organizace, komise chce dosáhnout mít možnost reagovat přímo na aktuální situaci 
u dotčeného občana, ne nutně přímým předáváním peněz, ale možností řešit jejich situaci) 

- Další body budou doplněny dle hodnocení/výstupu pohovoru s p. Ondřejem Šindelářem. 
 
Usnesení: Komise žádá Radu města o zřízení fondu pro akutní pomoc občanům v sociálně-krizové 
situaci (např. uhrazení obědů dětem ve škole, uhrazení kaucí na energie, krizových situací spojených 
se zdravím a sociální potřebností). Navrhujeme částku 50.000,- /rok. O jednotlivých částkách by 
rozhodovala přímo komise, individuálně dle konkrétních potřeb.  
Hlasování: Pro - 6, proti - 0, zdržel se hlasování - 0  

 
 4. Různé 
     
Bc. Záhora informoval členy komise (dříve i RaMě i ZaMě), že končí sociální služby výchovného poradenství – 
poradna REP, Turnov. Činnost je zde ve městě potřebná, jedná se o podporu mladistvých při nutnosti změny 
závadového chování. Bude tedy nutné sehnat podobnou službu s požadovanými akreditacemi. Předběžně 
oslovené subjekty na Mladoboleslavsku, Liberecku a Českolipsku nejsou schopny tuto službu nabídnout, je 
tedy možné, že bude nutné vynaložit zvýšené náklady na její získání. O spolupráci s nalezením vhodného 
poradenství požádána Asociace výchovných poradenství.  
 
Dále Bc. Sedláková podotkla, že by bylo vhodné sladit financování sociálních služeb městem a krajem, kdy 
Středočeský kraj má svou strategii, koncepci.  Dle jejich metodiky pokud má vzniknout nová služba,  není v síti,  
tam smí být zařazena až po dvou letech, do té doby má být samofinancována. Přitom kraj i poté určuje 
procento prostředků, kolik má poskytovatel pokrýt mimo financování kraje, což se pohybuje dle typu služby 
od 10 do 36%. Aby bylo reálné poskytovat služby, mělo by si město alokovat dostatek prostředků. Viz krajský 
komunitní plán (jehož tvůrce je jiný než městského komunitního plánu).  
 

Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení, p. Šeflová přislíbila sdílení informací z pracovního 
zastupitelstva.   

______________________________________________________________________________ 
Zapsal: Bc. Mařanová Martina Dne: 28.12.2016 
Schválil: Mgr. Vendula Šeflová Dne: 02.01.2017 
Rozesláno:    Dne: 03.01.2017 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise, asistentka odboru Kanceláře vedoucího 
úřadu.     


