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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
         konané dne 10.1.2018 v Klubu pracujících  v Mnichově Hradišti 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. Jaroslava Lochmanová, MUDr. Dagmar Karásková, Bc. Renata Venclová,  
                Bc. Josef Záhora, Bc. Stanislava Picková, Mgr. Soňa Razáková.  
Omluveni: Bc. Kamila Sedláková, Mgr. Petr Novák    
   
 

 

PROGRAM:  

 
 1. Návrh na rozdělení dotací v sociální oblasti na rok 2018 

 
 

1.  Návrh na rozdělení dotací v sociální oblasti na rok 2018 
 
Mgr. Šeflová přivítala členy komise a předala slovo Bc. Záhorovi. Bc. Záhora na úvod vysvětlil obsah sestavené 
tabulky jednotlivých poskytovatelů, kteří o dotaci žádali. Tuto pracovní verzi měli všichni členové komise k dispozici 
již s pozvánkou na komisi. V současné době máme ve městě tři cílové skupiny osob, kterým je potřeba rozdělit 
finanční dotaci (senioři + potřební, rodiny + děti a problémová skupina obyvatel). 
Žádostí o dotace bylo 13, komise ROASOC požadovala finanční částku pro řešení krizových situací. Bc. Záhora 
uvedl, že všechny žádosti byly doručeny včas tj. do 15. 12. 2017. Dále uvedl, že dnes tj. 10. 1. 2018 se zúčastnil se 
starostou města návštěvy na Středočeském kraji. Z tohoto setkání přivezl informaci, že Malyra jako poskytovatel 
sociální služby bude zařazena do sítě poskytovatelů sociálních služeb. Je však ještě potřeba další jednání ohledně 
upřesnění úvazků pracovníků v přímé péči v organizaci Spokojený domov a Malyra.  
 
Bc. Záhora přistoupil k vlastnímu návrhu rozdělení finančních dotací. 
Nejprve Bc. Záhora jako vedoucí sociálního odboru dal návrh podle toho, jaká je potřebnost a spolupráce 
jednotlivých poskytovatelů pro město Mnichovo Hradiště: 

1) V současné době je v našem městě potřeba zvýšená pomoc rodinám a jejich dětem. Objevila se a řešila 
šikana na ZŠ, je velmi dobrá spolupráce s organizací LAXUS (poradenská služba), proto zdůrazněna 

potřebnost této služby a navrženo ponechat požadovanou částku 160.000 Kč.    Pro 7 členů   proti  0 
2) Velmi dobrá, užitečná a potřebná spolupráce OSPOD v Mnichově Hradišti s organizací NÁRUČ 

(pěstounská péče) – navrženo ponechat 49.500 Kč.                                               Pro 7 členů   proti 0 
3) Otevření nové služby DC Jizera – fungující služba v Bakově n/J. Rozšíření do Mnichova Hradiště, 2x týdně 

v DPS. Jedná se o denní stacionář, aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené občany. Tato 
služba ve městě zcela chybí, je podpořena MěÚ sociálním odborem i starostou města. Aktivizační činnosti 
pro občany jsou zdarma, pouze při organizaci výletů se občané musí podílet finančně na dopravě. 

Požadovaná částka 49.000 Kč. Navrženo ponechat tuto částku.                           Pro 7 členů  proti 0 
Poté Bc. Lochmanová vznesla dotaz, proč je pevně daná částka 100.000 Kč sociální službě  Malyra.  Mgr. Šeflová 
uvedla, že tuto částku schválili zastupitelé, aby mohl být poskytovatel služby zařazen do sítě poskytovatelů a tudíž 
mohl čerpat finanční prostředky i z jiných zdrojů. Dále uvedla, že tato částka byla navýšena v rozpočtu sociálních 
služeb. 
Bc. Záhora navrhl, že komisi ROASOC na krizové situace  postačí částka 5.000 Kč. Požadováno 10.000 Kč. 

                                                                                                                                               Pro 7 členů   proti 0 
Charita Litoměřice – Mgr. Šeflová uvedla, že se jedná o seriozního poskytovatele. V předchozích vyúčtováních 
městu vraceli peníze. V žádosti uvádějí počet klientů za rok cca. 100, pracovníků v přímé péči 6. V loňském roce 
došlo k navýšení mezd pracovníků v sociálních službách ze zákona, do té doby silně podhodnocená skupina 
pracujících. Charita požaduje dotaci ve výši  - 105.769 Kč na službu OA a 617.567 Kč na PS. Navrženo 100.000 Kč 
na OA a 550.000 Kč na PS a to především s ohledem na přidělené dotace v předchozích letech a s ohledem na 
omezený rozpočet, aby mohli být finančně podpořeni dlouhodobě dobře fungující poskytovatelé. 

          Pro 7 členů     proti 0 
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Spokojený domov, ops. – Mgr. Šeflová uvedla, že v žádosti od tohoto poskytovatele je uvedeno kolik hodin péče 
bylo poskytnuto a kolik bylo ujeto km pracovníky přímé péče za klienty. V žádosti není uvedeno, kolika klientům byla 
péče poskytnuta, jedná se o jiný výpočet poskytovaných služeb. Přímou péči poskytuje 6 zaměstnanců, ne na plný 
úvazek. Požadovaná částka 400.000 Kč. Navrženo 120.000 Kč, opět se jedná o dlouhodobě dobře fungujícího 
poskytovatele, rozpočet na sociální služby je však omezen, proto nebylo možné navrhnout vyšší částku.  

                      Pro 7 členů     proti 0 

 
 Luma -   Bc. Záhora uvedl, že organizace v loňském roce aktivně spolupracovala se sociálním odborem v oblasti 
sociální práce s pozitivními výsledky. Požadují stejnou částku 63.207 Kč. Navrženo 35.000 Kč, když nastavený 
rozpočet neumožňuje podpořit tohoto poskytovatele vyšší částkou.           

                                                                                                                                                Pro 7 členů    proti 0 

 
Raná péče – pomáhají rodinám s dětmi se zrakovým postižením v domácí péči. Dle Mgr. Razákové při nástupu dětí 
do speciální školy tuto péči přebírají speciální centra (SPC). Tato organizace má ve městě v péči jednu rodinu dle 
svého sdělení, není však známo, o jakou rodinu se jedná, když poskytovatel toto nesdělil a spolupráce s touto 

organizací je spíše pasivní. Navrženo 5.000 Kč.                                                                    Pro 7 členů      proti 0 

 
Poradna pro občanství  -  dle žádosti poskytovatele v našem městě spolupracují se 4 rodinami. Se OSVZ žádná 
spolupráce ani komunikace neprobíhá. Poskytovatel má žádost na dotaci na dvě služby – terénní programy a SAS 
pro rodiny s dětmi.  Doporučeno 5.000 Kč na službu rodina s dětmi a na terénní programy 0 Kč, kdy do budoucna by 
bylo záhodno, aby tato poradna s městem resp. OSZV více spolupracovala a komunikovala, nakolik jsou dané 
služby ve městě poskytovány či nikoliv, přičemž pomoc krizovým rodinám poskytuje primárně OSPOD, příp. 
následně odkazuje na jednotlivé poskytovatele dle potřebnosti.  

                                                                                                                                                Pro 7 členů      proti 0  

 

Bc. Záhora sděluje komisi, že při současném návrhu rozdělení dotací převyšuje finanční částka o 74.000 Kč. 
Po společném uvážení všech členů komise byly finanční částky upraveny následovně. 
Charita Litoměřice – OA – 100.000 Kč 
Charita Litoměřice – PS – 519.000 Kč 
Malyra s.r.o. – OA – 100.000 Kč 
Spokojený domov ops. – 100.000 Kč 
DC Jizera – 45.000 Kč 
Luma MB – 30.000 Kč 
Laxus, z.ú. – 160.000 Kč 
Laxus, z.ú. – 300.000 Kč 
Ranná péče – 3.000 Kč 
Poradna pro občanství – 3.000 Kč  
Náruč – 40.000 Kč 
Poradna pro občanství – 0 Kč 
Semiramis – 45.000 Kč 
Komise ROaSOC – 5.000 Kč 
 
Usnesení: Komise doporučuje Radě města, aby schválila navržené částky dotace pro poskytovatele sociálních 
služeb na rok 2018 tak, jak je uvedeno v zápise viz výše a zároveň v přiložené tabulce ,,Dotační řízení pro 
poskytovatele sociálních služeb na rok 2018“.  Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se hlasování  - 0. 
 

 
 
 
 

Zapsal: Bc. Picková Stanislava        Dne : 10. 1. 2018 
Schválil: Mgr. Šeflová Vendula        Dne:  
Rozesláno:                                 Dne: 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


