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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
 

konaného dne 22.03.2017 v zasedací místnosti MěÚ, Mnichovo Hradiště, od 16:30 do 18:00 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:  Mgr. Vendula Šeflová, Mgr. Soňa Razáková, Bc. Jaroslava Lochmanová, MUDr. 
Dagmar Karásková, Bc. Renata Venclová, Bc. Josef Záhora, Bc. Martina Mařanová 

Omluveni:   (z jednání pro kolizi zájmů vyloučeni) Bc. Stanislava Picková, Bc. Kamila Sedláková, 
Mgr. Petr Novák 

 

PROGRAM: 
 

1.  Projednání žádostí o dotace pro poskytovatele sociálních služeb 
     

Mgr. Šeflová sdělila komisi, že po předchozím jednání, které doporučilo RaMě, aby zveřejnila 
aktuální informaci o rozhodování o těchto žádostech, jí bylo vedením města sděleno, že toto má na 
starosti vedoucí OSVZ. Bc. Záhora uvedl, že mu skutečně toto bylo před třemi týdny řečeno na 
poradě, všechny ostatní dotace kromě sociálních řeší p. Šindelář.  Zmínil i to, že současný systém 
zůstává, jen by bylo dle tajemnice vhodné, pojmout rozdělování dotací jednokolově.  Částka je také 
stejná, jako v loňském roce, přebytek z předchozího roku (nerozdělená částka ve výši ca 30tis Kč) 
byla navrácena do rozpočtu města. Dále upozornil, že pokud RaMě schválila částku 50 tis. Kč, která 
bude alokována k dispozici pro akutní sociální potřeby občanů, a o jejíž uvolnění může požádat 
sociální odbor společně s touto komisí, tak tyto finance jsou součástí částky 1.140.000,- Kč. 
 
Dále předal členům komise k nahlédnutí letošní žádosti poskytovatelů sociálních služeb, kdy jejich 
počet je podobný jako v loňském roce. Přibyla pouze Malyra, která si nově zaregistrovala sociální 
služby, a Laxus, který převzal výchovné poradenství po zaniknuvší službě dříve poskytovanou REP 
Turnov. Naopak o dotace si letos nepožádal Domov pod skalami Kurovodice, přestože s touto 
institucí měl Bc. Záhora osobně v nedávné době v jiných věcech několik schůzek a na podávání 
žádosti upozorňoval. Dále upozornil na to, že Modrý kámen, domov pro seniory, který vloni žádal o 
částku na investice, a toto bylo vyhodnoceno jako neslučitelné s programem dotací na sociální 
služby, letos podal žádost opět na koupi přístroje, ne na sociální službu. Dodal ale, že v loňském 
roce také žádali o dotaci na týden sociálních služeb, u níž tato komise příspěvek odsouhlasila, 
nicméně RaMě jej zamítla, přestože se p. starosta osobně této akce později zúčastnil. Bylo by tedy 
vhodné uvažovat o nějaké formě podpory, např. příspěvku na požadovaný přístroj – speciální 
rotoped pro osoby se sníženou pohyblivostí, avšak nikoliv formou dotace na sociální službu, ale 
např. daru Města – příspěvek na zakoupení přístroje. Pokud by totiž po rozdělení dotačních 
příspěvků vznikla rezerva, je možné požádat RaMě o tento dar. Uvedl, že Město například bude 
přispívat také na babybox v Kolíně částkou 3 tis. Kč, již dříve takto přispělo na stejný účel v Ml. 
Boleslavi. Dále nežádají o dotaci ani některé další instituce, se kterými zdejší OSVZ spolupracuje – 
např. Dětské centrum při Klaudiánově nemocnici, které poskytuje ústavní péči pro nezl. děti 
předškolního věku, a také umožňuje pobyt matkám s těmito dětmi na mateřském pokoji, 
v současnosti jsou tyto dva mateřské pokoje obsazeny maminkami ze zdejšího ORP. Rovněž o dotaci 
nepožádal Azylový dům R-Mosty v Ml. Boleslavi – Čejetičkách, přestože v něm jsou opakovaně 
umisťovány klientky z Mn. Hradiště. Také těmto institucím je případně možné věnovat příspěvky 
formou daru.  
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Členové komise se seznámili s podanými žádostmi a navrhli částky poskytnuté dotace 
v následujících výších.  
 
Usnesení: Komise doporučuje Radě města, aby chválila navržené částky dotace pro poskytovatele 
sociálních služeb tak, jak je uvedeno v přiložené tabulce „Žádosti o poskytnutí dotace na sociální 
služby v roce 2017“. Přebytek navrhují zanechat na aktuální záležitosti (tzv. sociální balíček) či dary 
organizacím poskytujícím sociální služby v průběhu roku. 
Hlasování: Pro - 7, proti - 0, zdržel se hlasování - 0  
 

 
 
 
 2. Různé 
     

   Bc. Lochmanová informovala členy komise o své nové práci, která se také týká sociálních věcí.    
Bude působit jako kontrolor v projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se 
zdravotním postižením v Libereckém kraji“. Svého zaměstnavatele informovala o svém členství ve 
zdejší komisi, ten s její činností vyslovil souhlas. Dotazovala se proto i předsedkyně komise Mgr. 
Šeflové, zda toto není v kolizi s činností komise, ta sdělila, že ke kolizi nedochází, pokud se jedná o 
financování služeb v jiném kraji. . Bc. Lochmanová dále poskytla prezentaci o uvedeném projektu.  

 
 

Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení. 
______________________________________________________________________________ 
Zapsal: Bc. Mařanová Martina Dne: 30.03.2017 
Schválil: Mgr. Vendula Šeflová Dne: 03.04.2017 
Rozesláno:    Dne: 03.04.2017 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise, asistentka odboru Kanceláře vedoucího 
úřadu.     


