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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
         konané dne 6.2.2019 v malé zasedací místnosti MěÚ  v Mnichově Hradišti od 16,00 do 17,00 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: Bc.Josef Záhora, Bc. Stanislava Picková, Mgr. Soňa Razáková, Bc. Jitka Bechyňová, Mgr. Gabriela 

Luková –Sittová, Bc. Jaroslava Lochmanová. 
Nepřítomni:  Mgr. Vendula Šeflová  Bc. Kamila Sedláková, Mgr. Petr Novák, Vladimíra Havránková                         
   
 

 

PROGRAM:  

 
 1. Návrh na rozdělení dotací pro sociální služby na rok 2019 

 
 

 

 
 

1. Návrh na rozdělení dotací pro sociální služby na rok 2019 

  
 Bc. Záhora přivítal všechny přítomné. Poté vysvětlil systém přijímání žádostí a návrh na rozdělování dotací pro 
sociální služby, které působí v našem městě. Krátce představil všechny poskytovatelé služeb, které v letošním roce 
žádají město Mnichovo Hradiště o finanční podporu na poskytování služby. Počet poskytovatelů se od loňského 
roku snížil, někteří poskytovatelé vůbec nevykazují přímou práci v našem městě a zároveň nekomunikují s OSVZ 
Mnichovo Hradiště. Počet přijatých žádostí pro letošní rok 2019 je 7. 
Dále Bc. Záhora uvedl, že poskytovatel sociální služby LUMA požádal o přidělení dotace až po termínu, tj dnes 
dopoledne 6.2.2019. termín pro podání žádostí byl do 5.2.2019. Je tedy na vyjádření komise, zda ještě 
poskytovatele LUMU zařádíme řádně do zájemců o dotace. Bc. Lochmanová uvedla, že pokud LUMA podala žádost 
pozdě, mohl by toto kdokoli napadnout jako neplatně podanou žádost. Pokud bude komise souhlasit, byla by 
možnost poskytovateli LUMA finanční částku navrhnout formou daru. 

Na rozdělení finanční částky pro poskytovatele sociálních služeb byla letos vyčleněna částka 1 660 000,-kč. Bc. 
Záhora uvedl, že by bylo ještě vhodné ponechat finanční rezervu do druhé poloviny roku. OSVZ by chtělo navázat 
větší spolupráci s Domovem pro seniory Modrý Kámen v našem městě a podpořit Domov pod Skalami Kurovodice, 
kde město Mnichovo Hradiště má opatrovance, pro které vykonává funkci veřejného opatrovníka. Vhodná částka by 
byla cca 100 000,-kč. S touto částkou všichni přítomní souhlasili. 
 
Všichni členové komise měli d dispozici žádosti od jednotlivých poskytovatelů a přehled dotací rozdělených v roce 
2018.  
Charita Litoměřice – pečovatelská služba – žádají o finanční částku 756 600,-kč. 
Charita Litoměřice – osobní asistence – žádají 127 300,-kč. 
Malyra s.r.o – osobní asistence – žádají 100 000,-kč 
Spokojený domov – pečovatelská služba – žádají 400 000,-kč. 
Laxus – poradenské služby pro rizikovou a ohroženou mládež – žádají 160 000,-kč 
Semiramis – terénní program pro děti a mládež (drogy) – žádají 45 000,-kč 
Náruč – náhradní rodinná péče – žádají 49 000,-kč 
 

Členové komise navrhují následovné rozdělení dotací pro sociální služby: 
Charita Litoměřice –  pečovatelská služby - 572 700,-kč 
Charita Litoměřice – osobní asistence – 127 300,-kč 
Malyra s.r.o – osobní asistence – 100 000,-kč 
Spokojený domov – pečovatelská služba – 100 000,-kč 
Laxus – poradenské služby pro rizikovou a ohroženou mládež – 160 000,-kč 
Semiramis – terénní program pro děti a mládež (drogy) – 45 000,-kč 
Náruč – náhradní rodinná péče – 49 000,-kč. 
Luma – forma daru 10 000,-kč 
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Zbývající částka 396 000,-kč se plánuje použít na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v našem městě. Na 
zavedení této sociální služby OSVZ aktivně spolupracuje s organizacemi, které tuto službu poskytují. 
 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Zapsal: Bc. Picková Stanislava        Dne : 7. 2. 2019 
Schválil: Bc. Josef Záhora                Dne: 7. 2. 2019     
Rozesláno:                                Dne: 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


