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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
         konané dne 19.9.2018 v malé zasedací místnosti MěÚ  v Mnichově Hradišti od 16,30 do 17,30 

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: Mgr. Vendula Šeflová, Bc. Jaroslava Lochmanová, Bc. Kamila Sedláková,  
                Bc. Josef Záhora, Bc. Stanislava Picková, Mgr. Soňa Razáková, Mgr. Petr Novák  
Omluveni:  MUDr. Dagmar Karásková, Bc. Renata Venclová 
   
 

 

PROGRAM:  

 
 1. Poděkování členům komise (V.Šeflová) 

2. Zhodnocení práce Komise pro rodinu a sociální záležitosti v letech 2015 – 2018  
(V. Šeflová) 

3. Úkoly v sociální oblasti do budoucích let  
 

 
 

1. Poděkování členům komise 

 
Mgr. Šeflová poděkovala všem přítomným členům za jejich práci v uplynulém období. Velmi kladně hodnotila 
spolupráci členů komise a propojení a spolupráci poskytovatelů sociálních služeb s Odborem sociálních věcí a 
zdravotnictví v našem městě. 
Dále uvedla, že i v dalších letech je potřeba prostřednictvím sociální komise apelovat na navýšení finančních 
prostředků pro poskytovatele sociálních služeb. 
 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení 
 
 
 

2. Zhodnocení práce Komise pro rodinu a sociální záležitosti 

 
Mgr. Šeflová uvedla, že náročné období bylo v době, kdy OSVZ nemělo vedoucího odboru. Sama se několikrát 
účastnila výběrového řízení a výsledek byl neúspěšný. Proto nyní hlavně děkuje Bc. Záhorovi, který prošel 
výběrovým řízením na tuto pozici a funkci vedoucího OSVZ přijal. Sama osobně se setkala s kladnými ohlasy na 
práci vedoucího OSVZ a i celého odboru zejména lidský přístup a při komunikaci. 
Další prací sociální komise bylo zmapování pomoci sociálně slabým osobám a rodinám, kdy bylo pracovníky 
OSVZ vysvětleno, že sociální odbor má krizový byt a přístřešek v ulici V Lipách v Mnichově Hradišti. Obě 
přístřeší jsou téměř permanentně využívána. Další pomocí jsou různé dávky hmotné nouze, na bydlení, 
jednorázové dávky – tyto dávky vyplácí úřad práce zde v Mnichově Hradišti. 
 Rovněž sociální komise mapovala, jak probíhá v našem městě pomoc zdravotně postiženým dětem a osobám, 
členové komise byli v kontaktu s rodiči postižených dětí, byly organizovány různé charitativní akce a výtěžek byl 
použit ve prospěch těchto dětí.  
Sociální komise v posledních dvou letech dostala za úkol navrhnout rozdělení dotací pro poskytovatele 
sociálních služeb, které poté schvalovala rada a zastupitelstvo. Pro letošní rok byla navržena a rozdělena dotace 
pro 10 poskytovatelů působících v našem městě a okolí. Na letošní rok bylo navrženo a rozhodnuto investovat 
finance do nově zaregistrované služby v našem městě. Zároveň někteří poskytovatelé v našem městě zanikly 
př. REP. ÚSP Kurovodice rovněž nežádal město o žádnou finanční podporu. Sociální komisí bylo navrženo 
zřízení finanční částky 5 000 Kč pro řešení krizových situací, které v předešlém roce bylo potřeba řešit a finance 
nebyly. Pro letošní rok zatím z této částky nebylo čerpáno.  
Mgr. Šeflová uvedla, že v prvních letech nefungovala komunikace sociální komise a rady města. Má za to, že i 
tato situace se zlepšila, příklad toho je v poslední době řešení financí pro organizaci LAXUS – terénní 
nízkoprahové zařízení. 
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Sociální komise zatím neřeší komunitní plánování, které by jistě také měla mít v programu, ale zatím se čeká na 
výstavbu komunitního centra a poté se pravidla nastaví. 
Mgr. Šeflová kladně hodnotila propojení a spolupráci škol a OSPOD, kdy bylo v minulém roce nutno řešit 
problém šikany na základní škole. Na ZŠ došlo ke změně výchovného poradce a byl zřízen nový školní 
psycholog, což byla zásluha školské komise. Nyní je situace ve školách stabilizovaná. 
Během let 2015 – 2018 došlo k zákazu podomního prodeje v našem městě, kde mělo být částečně ošetřeno, 
aby nedocházelo mj. k okrádání seniorů. Během loňského roku však došlo k opakujícím se situacím, kdy po 
telefonickém kontaktu údajného příbuzného se seniory došlo k odcizení finanční částek přesahující řádově 
100 000 Kč.  
 

 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení 
 
 

3. Úkoly v sociální oblasti do budoucích let 

 
Mgr. Novák apeloval na propagaci sociálních služeb pomocí webových stránek města Mnichovo Hradiště. Je 
potřeba stránky stále udržovat živé, přidávat příspěvky. 
Bc. Záhora uvedl, že již několikrát kontaktoval CPKP, které tvořilo předchozí komunitní plán a webové stránky 
www.socialnisluzbyvmh.cz , jsou problémy se získáním hesel ohledně přístupu. Jedná se o složitý program. 
Žádal IT programátory, kteří pracují na webových stránkách města, ale zatím se úplně nedaří spolupráce. Dále 
Bc. Záhora žádal město Mnichovo Hradiště o zadání projektu a získání dotace na výstavbu venkovního výtahu u 
prodejny COOP na náměstí v Mnichově Hradišti, zatím se mu toto nepodařilo dotáhnout do konce.  
Bc. Sedláková upozornila na rozvoj paliativní péče v sekci domácí péče. Její organizace nyní spolupracuje 
s MAS, odkud čerpají finance na tuto péči. MAS vydává dotazníky pro klienty a z dotazníků vyplývá, že veřejnost 
má velmi málo v povědomí o tomto druhu pomoci. Lidé, kteří tuto službu již využívají, zase vypovídají, že lékaři 
je o této pomoci neinformují anebo se o pomoci dozvědí pozdě. Je potřeba stále propagace v oblasti paliativní 
péče poskytovanou v domácím prostředí. Dále Bc. Sedláková upozornila na projekt MZ – Domácí plicní 
ventilace. Jedná se o pilotní projekt, kdy domácí péče tuto službu poskytuje v domácím prostředí. Služba není 
hrazena z veřejného pojištění, ale přes vybrané organizace, které tento projekt zaštiťují. 
Bc. Záhora podal návrh, zda by finanční částka 5 000 Kč, která byla pro letošní rok vyčleněna sociální komisí na 
krizové situace a tento rok zatím  nebyla využita, se mohla darovat  jako příspěvek na ples ÚSP Kurovodice pro 
uživatele domova, kde máme jako veřejný opatrovník města Mnichovo Hradiště své opatrovance.  
Bc. Záhora se dotázal, proč všechny komise končí nyní svoji práci. Mgr. Šeflová odpověděla, že je potřeba 
počkat na výsledky komunálních voleb. Nové vedení města rozhodne, zda práce všech komisí je produktivní a 
potřebná. Je přesvědčená, že práce sociální komise je pro město Mnichovo Hradiště přínosem a doufá, že její 
činnost bude pokračovat.  
Mgr. Novák podal návrh, že pokud bude činnost sociální komise v příštích letech pokračovat, bylo by dobré cca 
2x do roka zorganizovat schůzku pro všechny poskytovatele sociálních služeb v našem městě, pracovníky 
města a pracovníka kraje ( konkrétně padl návrh Modrý Kámen – město a kraj, kde vázne komunikace). 
 

 
      Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení. 
 
 

 
 
 
 

Zapsal: Bc. Picková Stanislava        Dne : 20. 9. 2018 
Schválil: Mgr. Šeflová Vendula        Dne:    00.0.2018 
Rozesláno:                                 Dne: 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 

http://www.socialnisluzbyvmh.cz/

