
 

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
 

konaného dne 17.06.2015 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,  
 Mgr. Soňa Razáková, Bc. Jaroslava Lochmanová, Bc. Jitka Altmanová, Bc. Martina 

Mařanová 
Omluveni:   Luboš Jíleček, MuDr. Dagmar Karásková 
Nedostavili se:   -  
Přizváni k jednání:  Adéla Trochtová, Stanislava Picková – zástupkyně Diecézní Charity Litoměřice,  
                                  Lucie Podařilová, Veronika Trkolová – zástupkyně budoucího spolku MEZA 
 

PROGRAM: 
 

1. Kontrola usnesení z předchozí schůzky komise dne 01.04.2015 a související informace ze schůzky 

předsedkyně a tajemnice komise se starostou města ze dne 22.4.2015 
 

     - usnesení v bodu 2:  dle informací starosty města bude dále jednáno o podobě a funkcích Městské  
   policie 

     - usnesení v bodu 3:  občané města jsou informováni o Nařízení č. 1 – Zákaz pochůzkového a  
   podomního prodeje již instalovanými cedulemi na vstupu do města i na   
   náměstí a informačním článkem v Kamelotu.  Leták se připravuje, OŽÚ byl     
   požádán o dodání srozumitelných informací co je a co není podomní prodej 

- usnesení v bodu 4:  program Centrum pro rodinu Náruč probíhá, ve Volnočasovém centru, se  
                                     uskutečňují semináře pro veřejnost – předán aktuální leták s pozvánkou,  
                                     aktivity pro školy předány přímo na jednotlivá pracoviště škol, ty je dle  
                                     svého uvážení zařadí do vzdělávacího plánu na příští školní rok 

     - usnesení v bodu 5: rada města se zabývá tvorbou dlouhodobé koncepce plánování a financování  
                                          sociálních služeb, v e-mailu ze dne 24.2. byli členové komise vyzváni, aby                                
                                          e-mailem do 15.5.2015 navrhli další potřebné služby v Mnichově Hradišti,  
                                          žádné návrhy nebyly předloženy 
 

V následné diskusi bylo Bc. J. Altmanovou zmíněno, že by plánování sociálních služeb mělo vzejít 
z komunitního plánu, resp. tam už jsou naznačeny chybějící služby – zejména nizkoprahová či 
terénní služba pro děti a mládež. Předkládala již předběžné finanční roční náklady na tuto službu 
(1.200 tis nízkoprahový klub, 700 tis terénní služba). Dále Bc. K. Sedláková uvedla, že chybí denní 
pobytová / odlehčovací péče, krátkodobé pobyty pro dospělé osoby odkázané na cizí péči. Bc. M. 
Mařanová připomněla, že tyto služby byly již v minulosti zřizovány a nabízeny (Domov Modrý 
kámen, Domov Pod skalami Kurovodice), poptávka po nich však byla slabá, služby byly ukončeny 
pro nezájem. Dalším návrhem bylo posílení poraden pro občanství a dluhové poradenství – touto 
problematikou se zabývají poradny v Mladé Boleslavi, avšak bylo by vhodné, aby město podpořilo 
možnost jejich fungování i zde, byť jen v omezeném režimu např. 1x týdně – např. nalezením 
vhodných prostor, kde by tyto (pro klienty obvykle bezplatné) služby mohly být poskytovány.  Bc. 
Altmanová uvedla, že prověří možnost poskytování bezplatných sociálních služeb ve Volnočasovém 
centru. 
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Dále předsedkyně komise navrhla změnu pořadí bodů programu, vzhledem k hostům účastnícím se 
diskuse požádala o projednání bodu 4. 
 
4. Diskuse a zhodnocení kritérií potřebných pro nastavení financování u poskytování sociálních   

     služeb – konkrétně pečovatelské služby a osobní asistence 
     

Představily se zástupkyně Diecézní charity Litoměřice, poskytovatele sociálních služeb, paní  Adéla 
Trochtová – koordinátora projektu, a paní Stanislava Picková - vedoucí pečovatelek v DPS 
Mnichovo Hradiště.  A. Trochtová informovala, že Diecézní charita poskytuje ve 3 krajích celkem 11 
služeb. Ve Středočeském kraji poskytují službu v Mladé Boleslavi – charitní pečovatelská služba, a 
v Mnichově Hradišti a v Bakově nad Jizerou  poskytují pečovatelskou službu a osobní asistenci.  Po 
dotazu Bc.K. Sedlákové uvedla i čísla a data z tabulky, vypracované pro Město Mnichovo Hradiště o 
počtu klientů, provozní době, dojezdu apod. Upřesnila, že službu poradny pro osoby zadlužené 
poskytují pouze v Litoměřicích. Zatím se jim daří uspokojovat všechny klienty, kteří o službu 
požádají. Finance na provoz služby v Mnichově Hradišti dostávají z prostředků MPSV 
přerozdělovaných krajským úřadem, a z prostředků města.  
 
Bc. J. Altmanová sdělila, že podle nově připravované metodiky Středočeského kraje na financování 
sociálních služeb bude kladen důraz  na spolufinancování těchto služeb obcemi všech úrovní, 
příklon je k možnosti financovat tyto služby na konkrétního klienta. Výběrové řízení na poskytování 
služby jedním z poskytovatelů by tedy neřešilo možnost výběru služeb klientem. Bc. K. Sedláková 
se ohradila, že domněnka o příspěvku města na klienta jmenovitě je mylná.  Podporovat sociální 
služby nelze ani darem. Obec nemá zasahovat do soutěže na trhu. Bc. J. Altmanová podotkla, že 
souhlas s použitím os. údajů klient může udělit v některém z ustanovení uzavírané smlouvy. Bc. K. 
Sedláková dodala, že služby poskytovatele Spokojený Domov mají již 2 měsíce stopstav, vzhledem 
k plné kapacitě, registrují 17 zájemců, které nemohou uspokojit. Na dotaz Bc. M. Mařanové, aby 
poskytla stejná data jako zástupkyně Charity  Bc. K. Sedláková uvedla, že přesná čísla nemá u sebe. 
Pouze podotkla, že jejich služby mají lepší dostupnost.  
 
Po skončení diskuse se zástupkyně Diecézní Charity rozloučily, a jednání komise opustily.  

 
Usnesení: Diskuse vzata na vědomí bez usnesení 

-  
2. Představení projektu městské komunitním zahrady 

     
Paní Lucie Podařilová spolu s paní Veronikou Trkolovou  představily návrh na projekt městské a 
komunitním zahrady Mnichova Hradiště a přítomným předaly písemný materiál s popisem svého 
záměru. Tím je právní ukotvení Spolku MEZA, které právě probíhá, a záměrem tohoto spolku je 
zajistit prostor pro zájemce o pěstování užitkových i okrasných rostlin, dále místo k odpočinku, 
relaxaci a odreagování pro obyvatele města. Jedním z hlavních cílů je také komunitní setkávání 
různých generací, upevňování sousedských vztahů a předávání zkušeností. Předpokládá také, že by 
aktivity spolku mohly zahrnovat možnost kompostování bioodpadu, vzdělávání občanů 
v ekologických tématech (např. třídění odpadů a jejich recyklace, zdravá výživa), a také podobné 
aktivity pro děti.  
 
Po dotazu předsedkyně komise, kde takovou zahradu předpokládají vybudovat, L. Podařilová 
vysvětlila, že projednává možnost pronájmu části městského pozemku v ulici Šlikova, parc.č. 
2316/6, jež se nachází naproti dětskému středisku, mezi již pronajatou částí tohoto pozemku a  
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soukromým pozemkem, na němž je trvale umístěn mobilheim.  Sdělila, že původně spolek usiloval 
o pronájem městského pozemku – bývalé zahrady Sempra, patřící k domu č.p. 236 v ulici 
Palackého. Tento objekt má však v pronájmu firma Ryhoterm, jejíž majitel pan Hojer nebyl 
přístupný dohodě, a tvrdil, že tuto zahradu již pronajal. Bc. K. Sedláková vznesla dotaz, jak je 
možné, že nájemce městského majetku jej může dále pronajímat, a proč město nepronajalo tento 
objekt poskytovateli sociálních služeb, ale ekonomickému subjektu, toto není podpora sociálních 
služeb.  Předsedkyně komise požádala L. Podařilovou o propracování předloženého záměru tak, 
aby bylo patrné jeho komunitní zaměření a  využití pro občany.  

 
Usnesení: Komise doporučuje Radě města , aby vstoupila do jednání s pronajímatelem objektu bývalé 

Sempry a vyčlenění této zahrady pro účely vybudování komunitním zahrady, dle předloženého záměru 

spolku MEZA, který bude dopracován na návrh komise. 

- hlasovalo 8 členů, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0 
 
3. Informace o sdružení DMO Pobyty 

 

Bc. M. Mařanová předala členům komise k nahlédnutí materiál zaslaný sdružením DMO Pobyty a 
dopis tohoto sdružení, ve kterém žádají o umožnění provedení sbírky. Bc. Mařanová uvedla, že 
telefonicky kontaktovala paní Kateřinou Maxovou, předsedkyni sdružení, která upřesnila, že sbírka 
již byla ke dni 27.4.2015 ukončena – vypršel termín jejího povolení, a nyní je v jednání povolení 
sbírky nové. Nabízí také dokument, besedu a event. prezentaci na webu města. V současné době 
se navíc stěhuje sídlo sdružení, paní Maxová by uvítala možnost prodiskutovat tuto záležitost 
v pozdějším termínu Mgr. P. Novák sdělil, že dokument paní Maxové je velmi zajímavý a 
doporučuje jej ke shlédnutí, sám se účastnil pobytů tohoto sdružení jako dobrovolný asistent. 
Předsedkyně komise navrhla, že tento dokument by mohl být doporučen školám, jako program 
prevence sociálního vyloučení. Bc. K. Sedláková uvedla, že dokument je vhodný spíše pro vyšší 
ročníky druhého stupně ZŠ. Předsedkyně komise zhodnotila, že by bylo vhodné, aby sdružení 
nabídlo svůj program formou letáků s konkrétními informacemi, které by bylo možné předat 
školám.  

 
Závěr: Diskuse vzata na vědomí bez usnesení. 

    -  
5. Různé 

    Předsedkyně komise informuje, že paní Lenka Beranová bude pořádat zkušební workshop na téma 
„Asertivní odmítnutí aneb umění říkat NE“, zaměřený mimo jiné i na odmítání podomního prodeje 
apod. Tento workshop bude veden jako skupinová práce s aktivní  účastí posluchačů a dramatizací, 
pro skutečný nácvik asertivních dovedností. První skupinou, která si tento postup pod vedením 
lektorky vyzkouší budou členové Spolku pro civilizační choroby, který je v Mnichově Hradišti 
dlouhodobě aktivní.  Podle výsledků v této první skupině lektorka zhodnotí účinnosti workshopu a 
případně je ochotná jej nabídnout a poskytnout i jiným skupinám – např. seniorům, matkám na 
rodičovské dovolené aj.  

 
Závěr:  Diskuse vzata na vědomí bez usnesení. 

______________________________________________________________________________ 
Zapsal: Bc. Mařanová Martina 
Dne: 24.06.2015 
Schválil: Charvátová Helena 
Dne: 29.06.2015 
Rozesláno dne: 29.06.2015 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise, asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 
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