
 
Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 

 
konaného dne 01.04.2015 v zasedací místnosti radnice 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:  Helena Charvátová, Bc. Kamila Sedláková, Mgr. Vendula Šeflová, Bc. Petr Novák,  
 Luboš Jíleček, Bc. Jaroslava Lochmanová, MuDr. Dagmar Karásková, Bc. Jitka 

Altmanová, Bc. Martina Mařanová 
Omluveni:   Mgr. Soňa Razáková, 
Nedostavili se:   -  
 
PROGRAM: 
 
Dotaz: doplnění programu avizovaného e-mailem předsedy komise ze dne 23.03.2015 

- Mgr. V. Šeflová změní obsah svého bodu ze seznámení s pracovní verzí „tržního řádu“ na 
 seznámení s Nařízením o zákazu podomního prodeje 

 
1. Kontrola usnesení 
      
     - usnesení v bodu 3: Bc. M. Mařanová plní povinnosti zapisovatelky komise 
     - usnesení v bodu 4 a): členové komise se seznámili s komunitním plánem – dotazy po kontrole 
     - usnesení v bodu 4 b): Bc. K. Sedláková podala zprávu – dotazy v bodu 5 dnešního jednání 
     - usnesení v bodu 4 d): odloženo – řeší se způsob doručování usnesení komisí Radě města 
     - usnesení v bodu 4 e): Mgr. V. Šeflová seznámí komisi s poznatky v bodu 3 dnešního jednání 
                                              Bc. P. Novák zaslal své texty předsedkyni komise, dále zašle všem členům 
     - usnesení v bodu 5): roční plán schůzek této komise platí 
 

Dotazy ke komunitním plánu:  
H. Charvátová uvádí, že v komunitním plánování jsou i agendy, které projednává tato komise – je 
vhodné aby se členové komise účastnili i jednání o komunitním plánování.   
Bc. J. Altmanová informuje, že nejbližší schůzka komunitního plánování bude pravděpodobně 
22.04. nebo 29.04., informaci upřesní a zašle členům komise. 
Bc. K. Sedláková upozorňuje, že terénní program  požadovaný komunitním plánem je možno 
chápat buď jako program pro bezdomovectví anebo streetwork pro mládež, což jsou dvě různé 
sociální služby. Vznesla dotaz, proč není komunitním plánování propojeno i s financováním.  
Bc. M. Mařanová upřesňuje, že komunitním plán je pouze nástroj, od kterého se odvíjí 
uskutečňování sociální politiky města dle reálných možností. 

 
2. Doporučení Radě města: kompetence Městské policie pro systematický monitoring sociálně 
patologických jevů, setkání se zástupci organizace Naděje 
     

Předsedkyně seznámila přítomné s informací, že v současné době probíhá nastavování přijímání  
usnesení komisí Radou. 
Bc. J. Altmanová seznámila členy komise s omluvou zástupců organizace Naděje, a předložila 
členům komise  písemnou nabídku této organizace na terénní program pro osoby bez přístřeší. 



 
 
Usnesení: Komise se těmito body bude zabývat v dalším období. 

- hlasovalo 9 členů, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
 
3. Zákaz podomního prodeje: Bc. P. Novák – diskuze, Mgr. V Šeflová – pracovní verze „tržního řádu“ 
     

Mgr. V. Šeflová seznámila členy s Nařízením č. 1/2015 Města Mnichovo Hradiště ze dne 
30.03.2015 Zákaz pochůzkového a podomního prodeje, který Rada města schválí s platností od 
15.05.2015. Vysvětlila, že se nařízení nevztahuje na sportovní, vánoční a jiné tradiční akce. Toto 
nařízení má chránit občany před nevyžádaným prodejem v bytových domech a oslovováním 
občanů s nabídkou prodeje na veřejných prostranstvích. Dále objasnila, že „tržní řád“ vyžaduje 
delší čas na přípravu,  počítá se s jeho vytvořením, ale až v delším časovém horizontu. J. Jíleček 
vznesl dotaz, zda je evidence, kolik problémů vzniklo podomním prodejem. Mgr. V. Šeflová uvádí 
tři případy ze závěru loňského a letošního roku, v jednom šlo o statisícovou částku (spoluobčan 
okradený osobou předstírající podomní prodej).  J. Jíleček upozorňuje na nutnost osvěty občanů, 
jejich seznámení s existencí nařízení města o zákazu podomního a pochůzkového prodeje.  Mgr. V. 
Šeflová uvádí, že jsou v přípravě informační cedule u vstupních komunikací do města. Diskuse o 
článku „Jak se bránit šmejdům“  Bc. P. Nováka – zaslal jej předsedkyni komise, informace z něj lze 
využít pro vytvoření informačního letáku pro občany. Rozešle znovu všem členům komise. 

 
Usnesení: Komise doporučuje Radě města informovat občany o vydání Nařízení č. 1/2015 Zákaz 

pochůzkového a podomního prodeje. Komise dále doporučuje, aby osvěta probíhala kromě jiného též 

letákovou formou, s vysvětlením co je a co není podomní a pochůzkový prodej, s uvedením 

konkrétních příkladů a také čísla na Městskou policii, kam se mohou občané ohrožení tímto prodejem 

obrátit. 

- hlasovalo 9 členů, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
 
4. Seznámení komise s nabídkou projektu organizace Centrum pro rodinu Náruč – Bc. J. Altmanová 
 

Bc. J. Altmanová předložila členům komise nabídku organizace Centrum pro rodinu Náruč, Turnov, 
na tři programy projektu „Dáváme rodinám šanci“. Nabídka se týká služeb pro rodiny v agendě 
odboru sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o programy:  Podpůrná práce psychologa, Znáte svá 
práva – preventivní program pro žáky ZŠ (tento program byl přednesen i v komisi pro výchovu a 
vzdělávání) a Hledáme rodiče – aktivity pro zájemce o náhradní rodičovství.  Projekt trvá do 
prosince 2015 a všechny aktivity jsou poskytovány bezplatně.  

 
Usnesení: Komise doporučuje Radě města přijmout program organizace Centrum pro rodinu Náruč a 

jeho projekt „Dáváme rodinám šanci“  na podporu spolupráce s oddělením SPOD.  
- hlasovalo 9 členů, pro: 9, proti 0, zdržel se: 0 

 
5. Zpráva o situaci – rovný přístup k poskytovatelům sociálních služeb: Bc. K. Sedláková – diskuse o 
zprávě 
 

Bc. K. Sedláková zaslala zprávu o situaci a podpůrný materiál – výňatky ze Zákona o sociálních 
službách a Vyhlášky k zákonu o sociálních službách. Uvádí, že chtěla informovat členy komise o 
tom, které sociální služby existují, jaké jsou podmínky registrace a pravidla poskytování těchto 
služeb, a také jaké je zpoplatnění těchto služeb – některé jsou poskytovány bezplatně, jiné jsou ze 
zákona zpoplatněny. Dále uvádí, že občan má mít právo vybrat si službu.  
H. Charvátová informuje, že město zatím nemá zpracovanou koncepci sociálních služeb a není 
stanoven systém rozdělování prostředků města na tyto služby.  Ze smluv města na sociální služby 
vyplývá, že  město podporuje pečovatelskou službu, asistenční službu, terénní službu a preventivní  



 
programy – tj. náznak koncepce. Uvádí, že by se měl zvážit cyklus obnovování smluv ve výběrovém 
řízení, aby bylo zajištěno, že služby nebudou stagnovat. Tento cyklus by mělo nastavit vedení 
města.  Bc. K. Sedláková navrhuje, aby město neuzavíralo smlouvy, ale vypisovalo dotační řízení, 
nebo si stanovilo fond, ze kterého mohou poskytovatelé služeb čerpat. Uvádí, že některé 
organizace si nedokáží získat dostatek peněz z balíčku dotací MPSV potažmo kraje, a čerpají je od 
města čímž pak nespravedlivě ubírají jiným, uvádí že různí poskytovatelé přináší do města různé 
objemy financí. 
Bc. M. Mařanová zmiňuje, že nelze vyjadřovat „spravedlivost“ rozdělení městských financí dle 
přínosu finančních prostředků poskytovatelů do města, pokud je cílem dosáhnout rovného 
přístupu občanů v právu na výběr sociální služby.  
MUDr. Karásková se ptá, proč se neúčtuje dle klientohodin, respektive jaká je souvislost plateb 
z balíčku MPSV s platbami z města. Dodává, že Rada města by mohla požádat poskytovatele 
sociálních služeb o vyúčtování v klientohodinách. 
H. Charvátová objasňuje, že toto čekala ve zprávě od Bc. K. Sedlákové – popis stavu jaký nyní je, 
včetně cen, počtů klientů či klientohodin na různé typy poskytovaných služeb, včetně rozlišení jaké 
služby si občan platí a jaké jsou mu poskytovány bezplatně. Podle toho by město mohlo stanovit  
koncepci jakou škálu služeb chce podporovat a svým občanům poskytovat, a zda si pro to zvolí 
způsob výběrového řízení či dotačního řízení, případně jaké pobídky bude město dávat (např. 
nabídnout prostory), aby podpořilo či rozšířilo nabídku služeb.  

 
Usnesení: Komise doporučuje Radě města zabývat se tvorbou dlouhodobé koncepce plánování a    

financování sociálních služeb.  

    - hlasovalo 9 členů, pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0 
 
6. Různé 
    Žádné další návrhy ani dotazy nebyly vzneseny.  
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Zapsal: Bc. Mařanová Martina 
Dne: 02.04.2015 
Schválil: Charvátová Helena 
Dne: 03.04.2015 
Rozesláno dne: 03.04.2015 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 


