
 

Stránka 1 z 2 
 
 

 

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
         konané dne 27.11.2019 ve velké zasedací místnosti MěÚ  v Mnichově Hradišti od 16,30 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,  
                Mgr. Vendula Šeflová. 
Nepřítomni:  Bc. Jaroslava Lochmanová., Vladimíra Havránková, Mgr. Gabriela Luková – Sittová,  
                    Bc. Jitka Bechyňová. 
   
 

 

PROGRAM:  

 
 1. Zhodnocení měsíce sociálních služeb a výhled na další rok  (P. Novák) 

2. Web sociálních služeb  www.socialnisluzbyvmh.cz  ( P. Novák) 
3. Informace – budova Modrý Kámen (P.Novák) 
4. Vánoční dárky v sociálních službách (V: Šeflová) 

 
 

 
 

1. Zhodnocení měsíce sociálních služeb a výhled na další rok 
 Mgr. Novák kladně zhodnotil akce v měsíci sociálních služeb, kdy došlo k vzájemnému bližšímu poznávání 
jednotlivých poskytovatelů mezi s sebou a také se zlepšila komunikace mezi jednotlivými poskytovateli. Každý 
poskytovatel, který se do akce zapojil, měl možnost veřejnosti přiblížit činnost služby, kterou provozuje. Dále 
poznamenal, že je velká škoda neúčast a nezapojení se do akce Domova pod Skalami Kurovodice. Doufá, že 
v příštím roce se tak podaří a zapojí se i další poskytovatelé sociálních služeb. 
 

 
      Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení 

 
 
 

2. Web sociálních služeb  www.socialnisluzbyvmh.cz 
Mgr. Novák uvedl, že práce na webových stránkách je z jeho strany hotová. Nyní by bylo potřeba zapojit 
pracovníka IT na městském úřadě ohledně spuštění webu. Bc. Záhora uvedl, že v současné době se na úřadě 
spouští nový systém – spisová služba a další programy. Pan Novák (IT) je zahlcen prací, a proto se musí 
spuštění webu sociální služby odložit na příští rok.  
 

 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení 
 
 
 

3. Informace – budova Modrý Kámen 
Mgr. Novák uvedl, že stav budovy Modrý Kámen co se týče údržby, je léta ve špatném stavu. Poskytovatelem je 
středočeský kraj a samotná budova je majetkem města. Nedávno proběhlo jednání na středočeském kraji za 
přítomnosti starosty města Mnichovo Hradiště, ředitele domova Modrý Kámen a zástupce kraje. Z tohoto 
jednání vyplynulo, že by bylo možné uvažovat o dvou variantách jak situaci řešit. Jedna možnost by byla zvýšení 
nájemného domova Modrý Kámen nebo druhá varianta bezúplatný převod budovy na kraj. Obě varianty mají 
svá pro i proti a proto, jednání ještě budou pokračovat. Dále uvedl jako velmi pozitivní,  že po dlouhé době 
probíhá přátelská komunikaci mezi městem Mnichovo Hradiště, ředitelem domova Modrý Kámen a  
středočeským krajem. 
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 Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení. 
 
 
 

4. Vánoční dárky v sociálních službách 
Mgr. Šeflová seznámila všechny přítomné s různými možnostmi jak a kam darovat dárky v čase vánočním. Nejprve 
hovořila o spolupráci s Domovem Pod Skalami Kurovodice, kde 12.12.2019 pořádají ples a shromažďují dárky do 
tomboly. Pokusí se mailem oslovit jednotlivé osoby a dotazuje se, zda je možné dárky shromažďovat na OSVZ. 
Kontaktní osoba bude pan Záhora a paní Picková. Vhodné dárky jsou např. sladkosti, káva, čaj, kosmetika. Dárky 
lze nosit do 11.12., poté budou odvezeny do Domova Pod Skalami Kurovodice. 
Další možností jak darovat dárky je projekt ježíškova vnoučata, který běžel již v loňském roce a letos pokračuje. 
Zapojit se mohou pobytová zařízení a domy s pečovatelskou službou. Další možností je zúčastnit se vánočního 
jarmarku na náměstí v Mnichově Hradišti v sobotu dne 7.12. Letošní sbírka z dobrovolného vstupného a prodeje 
hrnků, vyrobených k této příležitosti, bude darován zapsanému spolku Slunce všem, který působí v Turnově a jeho 
cílová skupina jsou dospělé osoby těžce a mentálně postižené s autismem. 
 
 
Závěr: Informace vzaty na vědomí bez usnesení. 
 

 
 
 
 

Zapsal: Bc. Picková Stanislava        Dne : 06. 12. 2019 
Schválil: Bc. Josef Záhora                Dne: 09. 12. 2019     
Rozesláno:                                Dne: 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


