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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
 

konaného dne 24.02.2016 v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti,  
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:  Helena Charvátová, Bc. Kamila Sedláková, Mgr. Soňa Razáková, Mgr. Vendula 
Šeflová, Bc. Petr Novák,  Bc. Jaroslava Lochmanová,  Stanislava Picková, Bc. Josef 
Záhora,  Bc. Martina Mařanová 

Omluveni:   MuDr. Dagmar Karásková, Luboš Jíleček, pozvaná tajemnice MěÚ Mgr. Galetková 
Nedostavili se:   -  
 

PROGRAM: 
 
 

1.  Informace Mgr. Galetkové, tajemnice MěÚ, k financování sociálních služem MH a k odboru SVZ 
   
Předsedkyně komise H. Charvátová sdělila, že se tajemnice úřadu z dnešního jednání komise 
omlouvá, z důvodu kolize s jiným jednáním.  Dále informovala, že Hodnocení komise, které bylo 
předloženo tajemnici úřadu, bylo přijato bez připomínek.  
 
Před zahájením programu byl předsedkyní komise přítomným členům představen Bc. Josef 
Záhora,  který byl dne 22.02.2016 jmenován novým vedoucím odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví MěÚ Mnichovo Hradiště.  Byl předsedkyní komise navrhnut jako další člen této 
komise, stejně jako byla členkou předchozí vedoucí tohoto odboru.  

 
Usnesení: Komise navrhuje Radě města, aby jmenovala Bc. Josefa Záhoru členem Komise pro 
rodinu a sociální záležitosti. 
Hlasovalo 8 členů:  8 pro,  0 proti,  0 zdrželo se 

 
H. Charvátová je tajemnicí úřadu pověřena sdělit informace o dotacích města poskytovatelům 
sociálních služeb. Město dne 04.02.2016 uveřejnilo výzvu pro tyto poskytovatele, s upřesněním 
formy podání žádosti o finanční podporu. Lhůta k podání žádostí byla do 15.02.2016.  Město žádá 
ty členy komise, kteří nejsou z jednání vyloučeni kvůli střetu zájmů, aby se zúčastnili mimořádné 
schůzky, která se bude konat dne 16.03.2016. Na této schůzce budou žádosti představeny a 
budou posuzovány, zejm. z pohledu priority města Mnichovo Hradiště. 
 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení, tajemnice komise rozešle pozvánku na uvedené 
jednání všem členům, kteří nejsou z jednání vyloučeni kvůli střetu zájmů.  
    

 
 2. Informace ke komunitnímu plánování 
     

Předsedkyně komise sděluje, že jí tajemnice města přeposlala e-mail paní Martiny Macurové, 
s nabídkou CpKP střední Čechy metodické podpory při aktualizaci akčního plánu pro roky 2016-
2017, který je třeba v rámci stanoveného komunitního plánu vytvořit. Bc. Josef Záhora sdělil, že i 
on se s touto nabídkou seznámil, má za to, že není třeba s pomocí agentury s uvedenou finanční 
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náročností ca. 54.000,- Kč tvořit nový akční plán, pokud ten předchozí nebyl naplněn. Bc. 
Mařanová rozdala přítomným kopie seznamu priorit v Akčním plánu města Mnichovo Hradiště a 
spádového území pro oblast sociálních a návazných služeb 2014-2015. Všichni členové komise 
plán společně prošli a konstatovali, že skutečně ne všechna uvedená opatření byla naplňována. 
Nebyly stanoveny konkrétní priority města, ani vyslovena konkrétní vůle k realizaci jednotlivých 
kroků, navíc od srpna 2015 chyběl koordinátor komunitního plánování v osobě vedoucího 
odboru SVZ. H. Charvátová uvedla, že by bylo vhodné oslovit členy RaMě, aby sdělili komisi, 
jakou částku je město ochotno dát na komunitním plánování, jaké prostory je schopno 
poskytnout, a to jak obecně, tak možnosti placeného i neplaceného pronájmu. K. Sedláková 
navrhla, aby město rozdělovalo prostředky jak měkké (finance na provoz), tak tvrdé (budovy, 
pronájmy). Dle jejího vyjádření není nutné žádat o podporu CpKP při tvoření komunitního 
plánování. Dále připomněla, že byla na jednání MAS Český ráj a dolní Pojizeří, v této akční 
skupině nebyly městem MH podány žádné návrhy, i zde se jedná o projektech v této lokalitě. J. 
Záhora sdělil, že by bylo vhodné aby se netvořil plán pro plán, ale stanovilo se z neuskutečněných 
minulých priorit několik kroků, jež jsou reálně splnitelné. Je připraven jednat o potřebě vytvoření 
aktuálního akčního plánu s Mgr. Galetkovou, a zároveň má za to, že k vytvoření jeho písemné 
podoby není třeba placené podpory organizace CpKP.  
 
Usnesení: Komise nedoporučuje Radě města přijmout nabídku metodické podpory CpKP při 
aktualizaci akčního plánu. Zdůvodnění: Není důvod tvořit zcela nový akční plán pro roky 2016-
2017, protože úkoly z minulého akčního plánu stále přetrvávají. Vedoucí odboru SVZ spolu 
s obnovenou pracovní skupinou, komisí pro rodinu a sociální záležitosti a za spolupráce s vedením 
města přepracují předchozí akční plán tak, aby byl reálně splnitelný v novém časovém období a 
s ohledem na zájmy a možnosti města. Komise žádá RaMě o sdělení, jakou částku je město 
Mnichovo Hradiště schopno vyčlenit na realizaci akčního plánu 2016-2017 tak, aby bylo možno 
reálně stanovit a pracovat s úkoly akčního plánu. .  
 
Hlasovalo 8 členů:  8 pro,  0 proti,  0 zdrželo se 
 

  
3. Stanovení agendy komise pro rok 2016 
     

Na základě předchozí diskuse se přítomní účastníci shodli na nových bodech agendy této komise:  
- srozumitelná informovanost občanů o  sociálních záležitostech 

(pravidelná rubrika sociálních služeb v periodiku města Kamelot, doplňování informací na 
web města) 

- dobrovolnictví (zjištění možností a programů pro dobrovolníky zejm. v sociálních službách 
- spolupráce na tvorbě Akčního plánu 2016-2017  
- seznámení a setkání s poskytovateli sociálních služeb a v daných zařízeních ve městě a 

v místních částech v průběhu tohoto roku 
 

 
Závěr: Tato agenda přijata bez usnesení. 

 
     
5. Různé 

L. Jíleček, který měl zjistit další informace k turistické trase městem od spolu Junák, se na dnešní 
schůzi po omluvě nedostavil, jeho vstup bude na programu příštího setkání.  
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K. Sedláková informovala členy komise o otevření nových bytů v Domě Ludmila, má povinnosti 
informovat město o obsazenosti a zároveň město má informovat zájemce o této možnosti. 
Odbor SVZ byl informován.  
 
Dále vzhledem k ustanovené agendě K. Sedláková nabídla, že se příští jednání komise dne 
20.04.2016 může konat právě v Domě Ludmila, v čase od 15:00 hodin. Pozvánka se žádostí o 
potvrzení účasti bude rozeslána.  
 
S. Picková navrhne termín návštěvy zdejšího pracoviště Diecézní charity Litoměřice na květen 
2016. 
 
H. Charvátová informovala, že v současnosti probíhá architektonická soutěž o rozšíření MŠ 
Jaselská – vybudování samostatného pavilonu tak, aby bylo možné i jeho pozdější využití např. 
pro sociální služby.  

 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení. 

 
______________________________________________________________________________ 
Zapsal: Bc. Mařanová Martina 
Dne: 01.03.2016 
Schválil: Charvátová Helena 
Dne: 02.03.2016 
Rozesláno dne: 03.03.2016 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise, asistentka odboru Kanceláře vedoucího 
úřadu. 
       


