
 
Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 

 

konaného dne 18.02.2015 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti,  
od 16:30 do 19:00 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:  Helena Charvátová, Bc. Kamila Sedláková, Mgr. Vendula Šeflová, Bc. Petr Novák, Mgr. 
Soňa Razáková, Luboš Jíleček, Bc. Jaroslava Lochmanová, MuDr. Dagmar Karásková, Bc. 
Jitka Altmanová, Bc. Martina Mařanová 

Omluveni:   - 
Nedostavili se:   -  
 
PROGRAM: 

 
Dotaz: doplnění programu avizovaného e-mailem předsedy komise ze dne 20.01.2015 
            - dotazy nevzneseny, program nebyl doplněn 
 
1. Zahájení schůzky, společné seznámení, krátké představení 

      
     - zahájení v 16:35, předsedkyně provedla aktualizaci kontaktů 
     - členové komise se krátce představili včetně své profilace 
 
2. Jednací řád, seznámení s jednacím řádem 
     
    - kopie pro každého člena komise 
    - předsedkyně seznámila přítomné s jednacím řádem včetně zdůraznění některých bodů, zejm.  
      s možnostmi a povinnostmi komise 
 
3. Volba zapisovatele + prezenční listina 

     
    - návrh předsedkyně komise na zapisovatele – Bc. Martina Mařanová 
    - nebyl vznesen jiný návrh 
        
   Usnesení: Bc. Martina Mařanová byla zvolena zapisovatelkou komise.  
    - hlasovalo 9 členů,  pro: 8, proti 0, zdržel se: 1 
 
4. Agenda určená Radou města, popřípadě její doplnění na návrh komise, rozprava všech     

    členů komise: 

     
a) Rozvoj komunitního plánování 

Bc. J.Altmanová informovala o skončení 1. fáze KP, zakončené vydáním katalogu poskytovatelů 
sociálních služeb. Nyní v platnosti akční plán do r. 2017. 
Poznámka Bc. K.Sedlákové – všichni poskytovatelé nebyli pozváni k tvorbě komunitního plánu – 
námitka Bc. J.Altmanové – všichni byli osloveni v souvislosti s tvorbou katalogu.  
 
Usnesení: Členové komise se podrobně seznámí s komunitním plánem pro další práci. 
- hlasovalo 10 členů, pro: 10, proti 0, zdržel se: 0 



 
 

b) Rovný přístup k poskytovatelům sociálních služeb 
Bc. K.Sedláková informovala o nutnosti zjistit potřebnost poskytovaných služeb a počtů občanů, 
kteří je využívají, a dále o možnostech a způsobech zjištění počtu občanů se specifickými 
potřebami (jako klientů sociálních služeb) – např. oslovením ÚP, ohledně počtů poživatelů dávek 
příspěvku na péči nebo uživatelů kompenzačních pomůcek. 
 
Usnesení: Bc. K.Sedláková do 1.4. 2015 vypracuje zprávu o situaci. Po jejím prostudování komise 
požádá Radu města o vyjádření ke způsobu poskytování dotací, zejm. poskytovatelům sociálních 
služeb a o výhled města na vypracování transparentního dotačního systému. 
- hlasovalo 10 členů, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 

 
c) Prověřit potenciál pro vznik komunitního centra 

Komise chápe souvislost tohoto bodu s dalším bodem „dětská hřiště“, a to i jako prevenci 
sociálně-patologických jevů různých věkových skupin, s využitím dobrovolnictví.  
 
Usnesení: Komise se těmito body bude zabývat v dalším období. 
- hlasovalo 10 členů, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
 

d) Prověřit dopady hazardu, drogové závislosti, bezdomovectví v MH 
1. MuDr. D.Karásková  informovala o neplatnosti ankety týkající se hazardu konané v říjnu 

2014. Mgr. V.Šeflová informovala o chystaném memorandu provozovatelů herních 
zařízení v MH, které je připraví na změnu loterijního zákona, jenž povede k omezení 
hracích automatů. 

2. Mgr. S.Razáková uvádí, že osvěta – prevence drogové závislosti se na školách provádí 
(sdružení Semiramis – navýšení příspěvku - viz komise pro vzdělávání). Zmiňuje možnost 
osvěty pro rodiče, např. ve volnočasovém centru. 

3. Bc. J.Altmanová sděluje, že bezdomovectví  eviduje Městská policie pouze u dvou osob, 
toto však není reálný stav, dle informací např. Naděje o.s. evidovala v loňském roce 14 
osob z ORP Mnichovo Hradiště žádajících azylové ubytování. Bc. M.Mařanová navrhuje na 
další schůzku komise pozvat zástupce Naděje o.s., aby přednesli návrh na terénní práci 
s osobami bez přístřeší.  

 
Usnesení: Komise doporučuje Radě města začlenit do kompetencí Městské policie systematický 
monitoring sociálně-patologických jevů (hráčství, drogové závislosti a bezdomovectví) a 
podávání průběžných zpráv Radě města a Komisi pro rodinu a sociální záležitosti.  
- hlasovalo 10 členů, pro: 10 proti: 0, zdržel se: 0 
 

e) Zákaz podomního prodeje 
Mgr. Šeflová informovala o nedostatečnosti úpravy zákazu podomního prodeje vyhláškou, nyní 
zastupitelstvo připravuje „tržní řád“ s detailním vysvětlením podomního a pochůzkového 
prodeje a míst, kde je prodej umožněn. Dále H. Charvátová navrhovala nutnost osvěty – ochrany 
před zneužitím podpisů atd., zejm. pro nejstarší občany – např. formou přednášky ve 
volnočasovém centru. Bc. P.Novák uvedl, že již na toto téma publikoval článek a připravuje 
textové materiály, upozorňuje na vhodnost opakování těchto informací občanům.  
 
Usnesení:  
Mgr. V.Šeflová seznámí komisi s pracovní verzí „tržního řádu“, komise bude moci tento materiál 
připomínkovat.  
Bc. P.Novák poskytne článek a textové materiály na příští schůzce komise.  
Komise se bude zabývat osvětou v dalším období. 
- hlasovalo 10 členů, pro: 10, proti 0, zdržel se: 0 



 
f) Komunitní zahrada 

Projednání tohoto bodu agendy bylo odloženo na příští jednání komise.  
 
5. Roční plán komise 

    Předseda komise navrhuje setkání 4x ročně. Jiný návrh nebyl vznesen. 
 

  Usnesení: Komise schvaluje tyto termíny setkání v roce 2015: 1.4., 10.6., 30.9. a 25.11. , setkání se  
  uskuteční ve velké zasedací místnosti Městského úřadu. 
  Mimořádné svolání jednání komise se uskuteční operativně na základě potřeb komise nebo zadání    
  RaMě 

    - hlasovalo 10 členů, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 0 
 
6. Diskuse 

    Mgr. V. Šeflová vznesla dotaz na způsob získávání sociálních bytů pro matky s dětmi, Bc. J.Altmanová  
    vysvětlila systém podávání žádostí (L. Herbstová, SMRM) a přidělování (bytová komise),  
    s doplněním, že pokud matky s dětmi nejsou v evidenci OSPOD, nemá o nich odbor SVZ  
    informace a nemůže tudíž hodnotit jejich potřebnost.  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Zapsal: Bc. Mařanová Martina 
Dne: 19.02.2015 
Schválil: Charvátová Helena 
Dne: 23.2.2015 
Rozesláno dne: 27.02.2015 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


