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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
         konané dne 30.1.2019 ve velké zasedací místnosti MěÚ  v Mnichově Hradišti od 16,00 do 17,30 

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: Bc.Josef Záhora, Bc. Stanislava Picková, Bc. Kamila Sedláková, Mgr. Soňa Razáková, Mgr. Petr Novák, 

Bc. Jitka Bechyňová, Mgr. Gabriela Luková –Sittová, Vladimíra Havránková  
Nepřítomni:  Mgr. Vendula Šeflová, Bc. Jaroslava Lochmanová. 
Host: Ing. Jan Mareš 
   
 

 

PROGRAM:  

 
 1. Přivítání a představení nových členů komise, organizační záležitost (S. Picková) 

2. Úvodní slovo předsedy. Témata, kterými by se měla komise zabývat v roce 2019 (J. 
Záhora) 

3. Domluvení termínů setkání komise na rok 2019 (S .Picková) 
 

 

 
 

1. Přivítání a představení nových členů komise 

 
Bc. Picková přivítala všechny přítomné členy a představila nové členy komise. Dále byli všichni členové 
požádáni o vyplnění prohlášení o mlčenlivosti. Členům byl předložen k přečtení nový jednací řád. Byly 
upřesněny informace ke svolávání komise, omlouvání se, byly předány kontakty a mailové adresy na jednotlivé 
členy komise. 
 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení 
 
 
 

2. Úvodní slovo předsedy. Témata, kterými by se měla komise zabývat v roce 2019 

 
Bc. Záhora rovněž přivítal všechny přítomné. Uvedl, že úkol pro nejbližší období je návrh rozdělení dotací pro 
sociální služby na letošní rok. Termín podání žádostí je do 5.2.2019. Abychom stihli návrh podat do nejbližšího 
jednání rady, které je stanoveno na 11.2.,je potřeba se sejít ve středu 6.2.2019. Termín domluven na 6.2. od 16 
hodin. 
Dále Bc. Záhora přednesl členům, že by velice uvítal podporu, spolupráci a další podněty komise při vytvoření 
nové služby pro občany Mnichova Hradiště a to nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Proběhlo již jednání 
s Krajským úřadem Středočeského kraje a některými poskytovateli, kteří tuto službu nabízejí. V současné době 
je velký problém personálního zajištění služby a také se hledá vhodný prostor jako zázemí pro danou službu. 
Podpora z kraje a finanční zajištění služby by byly zajištěny, takže by bylo dobré v této práci pokračovat. 
Dalším důležitým úkolem, ve kterém by chtěl Bc. Záhora provést změny, se týkají sociálních bytů v ulici na 
Bělidlech v našem městě. Bylo by dobré u těchto bytů nastavit model prostupného bydlení, kde by obyvatelé 
bytů měli smlouvy na doby určité a mohli by zde bydlet za podmínek, na které by dohlíželo město Mnichovo 
Hradiště, konkrétně OSVZ. V současné době jsou byty s nízkým nájemným obydleny i rodinami, které mají 
příjmy od obou rodičů a mohli by byt uvolnit slabším rodinám. Jsou špatně nastavená pravidla a není žádná 
zpětná vazba, vlastně pokud nájemníci nemají dluh vůči městu, neporušují žádná pravidla. Bc. Záhora již jednal 
s odborem IKH, který má na starosti nájemní smlouvy, ale i tato situace je na dlouhodobé řešení. 
Bc. Sedláková souhlasí s návrhem Bc. Záhory, je dobré, aby každé město mělo sociální byty, které mají 
nastavená pravidla a funguje přehled, zpětná vazba a s rodinami se spolupracuje i nadále. Bc. Záhora vidí i 
možnost v části tohoto domu zřídit azylový dům pro matky s dětmi. V současné době pracovnice našeho 
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OSPOD pokud potřebují, spolupracují s azylovým domem v Mladé Boleslavi, ale i tam není lehké z kapacitních 
důvodů, umístit matku s dítětem.  
Ing. Mareš uvedl, že v krátkodobém výhledu se zatím neplánuje výstavba nových městských bytů. Dále uvedl, 
že souhlasí s myšlenkou, že v sociálních bytech je potřeba točit nájemníky a mít nastavená přísnější pravidla, 
protože nízký nájem nenutí nájemníky hledat si dražší bydlení. Tím, že v současnosti stačí, aby byl sociální byt 
užíván pouze to, že nájemníci nemají dluh vůči městu, sami si vlastně podporujeme sociální vyčlenění těchto 
rodin ze společnosti. Ing. Mareš uvedl, že i město Mnichovo Hradiště plánuje v městských bytech navýšení 
nájmu, protože většina nájemních smluv je ještě podle starého občanského zákoníku. 
Mgr. Luková-Sittová vznesla dotaz, že s rodinami souvisí i jejich děti a proto se ptá, zda se neví o zřízení nového 
SVP (Středisko výchovné péče) v Mladé Boleslavi, o kterém se již mluvilo. Denně pracuje s problémovými 
dětmi, které by potřebovali buď umístění v takovém zařízení anebo lze využít i ambulantní léčby. Ví, že SVP 
v Liberci je z kapacitních důvodů velmi těžce dostupné. Bc. Záhora uvedl, že jednání v Mladé Boleslavi 
probíhalo, byla přítomna i pracovnice z našeho OSPOD, ale zatím bez výsledku. Dále řekl, že je špatná 
spolupráce z MPSV, odkud přicházejí informace, o právech děti a to v tom smyslu, že děti dostávají rozhodovací 
pravomoce dospělých“. Pak se stává, že 15 leté děti si vlastně rozhodují, jak a kde chtějí žít př. sqoty. Tím se 
také stěžuje práce kurátorů, ale i péče rodičů problémových dětí. Mgr. Luková-Sittová uvedla, že se 
předpokládá, že děti mají práva, ale i nadále s nimi spolupracují navazující organizace, kterých je nedostatek. 
 

 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení 
 
 

3. Domluvení termínů setkání komise na rok 2019 

   
Všichni přítomní členové se domluvili na následujících termínech. 
29.5. 2019 v 16,30 hodin 
25.9.2019 v 16,30 hodin 
27.11.2019 v 16,30 hodin 

 
 
      Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení. 
 
 

 
 
 
 

Zapsal: Bc. Picková Stanislava        Dne : 1. 2. 2019 
Schválil: Bc. Josef Záhora                Dne: 1. 2. 2019     
Rozesláno:                                Dne: 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


