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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
 

konaného dne 08.02.2017 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, Bc. Stanislava Picková, Bc. Kamila Sedláková, Mgr. Petr 
Novák, Mgr. Soňa Razáková, Bc. Jaroslava Lochmanová Bc. Josef Záhora, Bc. Renata 
Venclová, Bc. Martina Mařanová 

Omluveni:   MUDr. Dagmar Karásková 
 

PROGRAM: 
 

1.  Informace o hodnocení činnosti komise 
     

Mgr. Ondřej Šindelář se představil, přednesl informace, kterými může prospět komisi – jednou 
z jeho rolí je nastavit komunikaci mezi komisemi a Radou města. Pokud chybí zpětná vazba od 
RaMě, nebo není zřejmé, jak se s rozhodnutím zachází – je třeba aktualizace, toto proběhne na 
setkání předsedů komisí počátkem března 2017. Na vyžádání může také představit plánované 
projekty. Představil také dva dokumenty Rady města – nový jednací řád komisí, kde hlavní změnou 
je, že pro usnesení musí být nadpoloviční většina VŠECH členů, ne pouze přítomných členů, jako 
doposud.  
 
Dalším dokumentem je seznam komisí a jejich agend, přičemž tato komise má naplňovat dva body 
– rozvoj komunitního plánování a posuzování dotací na sociální služby. Bohužel Mgr. Šindelář neměl 
bližší informace ani k jednomu z uvedených bodů. Ke stavbě komunitního centra (školní jídelny) 
uvedl, že tuto projektovou dokumentaci má na starosti OIKH, p. Bucharová. K tomu podotkla Bc. 
Sedláková, že by město mělo komisi informovat, resp. společně řešit koncept stavby, pokud se její 
využití plánuje pro sociální služby, a to již ve fázi plánu/záměru, ne až ve fázi projektu či průběhu 
stavby.  Bc. Záhora doplnil, že uvedené komunitní centrum nebude obsahovat původně navrhované 
nízkoprahové centrum, toto nebylo schůdné z více důvodů, mj. z finančních (roční provozní náklady 
min. 700 tis. Kč). Budova bude obsahovat pouze kancelářské prostory, které bude zřejmě moci 
využívat služba sociálního poradenství. K bodu posuzování dotací na sociální služby Mgr. Šindelář 
pouze uvedl, že je mu známo, že letošní dotace budou probíhat v jiném režimu než loňské. Poté se 
rozloučil a jednání komise opustil. 
 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení.  

  
 2. Informace o dosavadním vyúčtování dotací pro poskytovatele sociálních služeb v roce 2016,  
     nové dotace v roce 2017 
     

Bc. Záhora sdělil, že mu bylo tajemnicí města uloženo zkontrolovat vyúčtování dotací, která zaslali 
do 31.01.2017 poskytovatelé za loňský rok (kromě zařízení Modrý kámen). Předpokládá, že toto 
by měl dále zpracovávat FŠO. Není mu však známo, jak bude probíhat letošní rok, na základě čeho 
se budou dotace poskytovat, v jakých termínech. Pouze z rozpočtu města vyplývá, že částka 
k rozdělení bude přibližně stejná, jako v loňském roce, tj. 1.100.000,- Kč. Mgr. Šeflová k tomu 
sdělila, že na pracovním zastupitelstvu obdržela také pouze informaci, že letos se budou řešit 
dotace jinak, nikoliv však konkrétní postup.  Členové komise se shodli, že detailnější informaci 
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očekávali od Mgr. Šindeláře. Bc. Sedláková upozornila, že vloni touto dobou již byly uveřejněny 
formuláře na žádost o dotaci, letos ještě nejsou informace vůbec žádné. Přitom v loňském roce 
bylo avizováno, že zpoždění bylo způsobeno tím, že systém se rozbíhal nově, a v dalších letech již 
bude průběh hladší. Skutečnost však tomu bohužel neodpovídá. Mgr. Novák navrhoval, aby se 
vedení města inspirovalo u okolních obcí podobné velikosti, např. v Bakově mají průběžný systém 
rozdělování financí, v Kosmonosích také bylo již v lednu možno podat žádosti. Předsedkyně komise 
přislíbila, že zjistí, kdo by tuto záležitost měl skutečně za město řešit, a požádá jej o sdělení, v jakém 
režimu a od kdy se budou dotace letos rozdělovat. Zároveň požádala komisi, aby vyzvala město 
k činnosti. Na to přijato následující usnesení: 
 
Usnesení: Komise doporučuje Radě města, aby se inspirovala systémem dotací na sociální služby 
v okolních městech podobné velikosti ve Středočeském kraji – např. Bakov n. Jizerou, Kosmonosy. 
Zároveň žádá Radu města, aby neprodleně zveřejnila aktuální informaci, jak bude rozhodováno o 
těchto dotacích v letošním roce.  
Hlasování: Pro - 9, proti - 0, zdržel se hlasování - 0  
 

 
3. Informace o předchozích usneseních komise a zpětné vazbě RaMě  
     

Předsedkyně komise informovala, že obdržela vyjádření RaMě k předchozímu usnesení komise 
ohledně zřízení fondu pro krizové situace občanů. Dle vyjádření FŠO není vhodné zřízení fondu, 
zejména pro administrativní náročnost a nutnou přesnou specifikaci o určení prostředků ještě 
před jejich použitím. RaMě sdělila, že je vhodnější použiít jiných institutů, např. schválení daru (což 
je jednosměrná pomoc nezakládající nároky na vyúčtování a kontrolu daru) a přislíbila, že při příští 
rozpočtové změně bude vyčleněna částka 50.000,- Kč pro akutní pomoc občanům v sociálně-
krizové situaci. Rada města pak schválí použití prostředků na základě doporučení komise.  Mgr. 
Šeflová i Bc. Záhora se shodli, že toto řešení je vhodnější a umožní použití prostředků tak, jak bylo 
plánováno. Komise ocenila, že RaMě zareagovala rychle a záměr komise podpořila.  
Bc. Mařanová uvedla možnosti využití balíčku financí - zejména na rodiny s dětmi, kde jeden 
z partnerů odejde, a než se zbylý rodič domůže všech potřebných dokumentů, aby mohl žádat o 
dávky státní sociální pomoci (které jsou nadřazené), nebo dávky hmotné nouze (které ÚP přiznává 
pouze při doložení získání předchozích dávek), je zde většinou prodleva několika týdnů, po které 
jsou děti ohrožené nedostatkem prostředků. Prozatím se daří podobné situace vyřešit, např. 
pobytem dítěte s matkou na mateřském pokoji Dětského Centra při Klaudiánově nemocnici v Ml. 
Boleslavi, nebo pobytem v Azylovém domě pro matky s dětmi v Ml. Boleslavi, nicméně není 
kapacitně nejsou vždy tato zařízení dostupná. Sociální byt města lze pro krátkodobé ubytování 
poskytnout v případě, že má rodič možnost finančně zabezpečit alespoň nejnutnější potřeby dětí 
(jídlo). Pokud bude mít MěÚ nyní možnost rodiči prostředky pro děti poskytnout, bude moci 
účinněji nabídnout potřebným pomoc. 
 

Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení.  
 
 4. Různé 
     
   Bc. Záhora dále poděkoval za poskytnutí darů pro nezletilé děti ve Vánočním čase. Zaměstnanci     
   Spokojeného domova a Malyry přispěli částkou na zakoupení tabletu pro dospívajícího nezletilého    
   chlapce z dětského domova. Zaměstnanci zdejšího pracoviště Diecézní charity přispěli na ošacení  
   dětí v Dětském Centru při Klaudiánově nemocnici, a dále poskytli balíčky kosmetiky, drogerie a    
   plen pro matky s dětmi.  Dále uvedl, že pokud v loňském roce nabízela Charita Liberec, p. Sehoř,      
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zprovoznění charitního šatníku zde v Mnichově Hradišti, k tomu doposud nedošlo. Město nabídlo 
prostory – tzv. bývalou „ševcovnu“ v zadní části budovy s prodejnou Coop na náměstí. Nicméně další 
aktivity neproběhly, přislíbil, že zjistí, zda se v této záležitosti bude něco dít.  Mgr. Šeflová uvedla, že 
ze sbírky ošacení, která proběhla vloni na zdejší faře, byly tyto oděvy odvezeny do jiného města, které 
o ně projevilo zájem. Míní však, že by stálo za to, zvážit možnost uspořádání bazaru či sbírky ošacení, 
pokud je předpoklad, že by tyto oděvy byly využity některými organizacemi či jednotlivci.  Z jejích 
zkušeností je patrné, že občané se zajímají o to, kam by mohli věci, které již sami nepotřebují, dát. 
Toto potvrdila i Bc. Picková, jejich zařízení také kontaktovali občané např. s přebývajícím Sunarem, 
toto využili v domě charity pro matky s dětmi v Jiřetíně, ale nabízejí také oblečení či potřeby pro děti, 
nebo i oděvy pro dospělé a seniory. Mgr. Šeflová se domnívá, že by ve spolupráci se zdejším farářem 
mohla podobná sbírka či bazar proběhnout, a získané věci tam uskladnit, přislíbila zjistit tamní 
možnosti. Pokud by se jednalo o třídění oděvů, k tomuto by byli třeba dobrovolníci. Rozhodně by 
občané uvítali informaci, kam a kdy je možné odnést potřebné kusy oblečení či vybavení.  Prozatím 
si takto občané vypomáhají navzájem na diskusních skupinách na Facebooku, je však pravděpodobné, 
že k těm nejpotřebnějším se uvedené věci tímto způsobem nedostanou.  
 

Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení, Bc. Záhora a Mgr. Šeflová zjistí požadované 
informace.  

______________________________________________________________________________ 
Zapsal: Bc. Mařanová Martina Dne: 10.02.2017 
Schválil: Mgr. Vendula Šeflová Dne: 13.01.2017 
Rozesláno:    Dne: 15.01.2017 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise, asistentka odboru Kanceláře vedoucího 
úřadu.     


