
 

Stránka 1 z 1 
 
 

 

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
         konané dne 22.1.2020 v malé 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, Mgr. Vendula Šeflová, Bc. Jaroslava Lochmanová, Mgr. Soňa 

Razáková,  Bc. Jitka Bechyňová.  
Omluveni : Bc. Kamila Sedláková, Mgr. Petr Novák, Vladimíra Havránková, Mgr. Gabriela Luková –Sittová.  
 
   
 

 

PROGRAM:  

 
 1. Návrh rozdělení finanční podpory pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020 

 
 

 
 

1. Návrh rozdělení finanční podpory pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020 
J. Záhora všem zúčastněným přednesl žádosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu 
na rok 2020. Žádosti byly rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvořili poskytovatelé zajišťující péči – 
pečovatelská služba, OA a další. Druhá skupina – poskytovatelé zajištující práci s dětmi a rodinami – 
nízkoprahové zařízením drogy a mládež. Všichni poskytovatelé požadovali na rok 2020 vyšší finanční částky 
než v loňském roce. J. Záhora všem zúčastněným přednesl, jak s jednotlivými poskytovateli spolupracuje OSVZ 
a jakou službu poskytovatelé občanům města Mnichovo Hradiště nabízejí. 
J. Záhora sdělil, že organizace Respondeo, která spolupracuje s OSVZ a pomáhá občanům našeho města 
nestihla podat svoji žádost o finanční podporu v řádném termínu. Proto bude ještě možnost během roku 2020 
s organizací jednat.  
V příloze přikládáme tabulku s požadovanou finanční částkou jednotlivých poskytovatelů a s navrženou částkou 
komise ROASOC.  
 
Dále domluveny termíny setkání komise ROASOC  na rok 2020 – 20.5, 23.9.a 25.11 vždy v 16,30 hodin. 
  
 

 
Usnesení: : Komise doporučuje Radě města, aby schválila navržené částky dotace pro poskytovatele sociálních 
služeb na rok 2020 tak, jak je uvedeno v přiložené tabulce zápisu komise. 
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se hlasování – 0. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Zapsal: Bc. Picková Stanislava        Dne : 23. 1. 2020 
Schválil: Bc. Josef Záhora                Dne: 24. 1. 2020     
Rozesláno:                                Dne: 
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


