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Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální záležitosti 
 

konaného dne 30.09.2015 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,  Bc. Martina Mařanová 

Omluveni:   MuDr. Dagmar Karásková, Mgr. Soňa Razáková 
Nedostavili se:   Bc. Jitka Altmanová – odvolána Radou města 
 
 
PROGRAM: 
 

1. Kontrola usnesení z předchozí schůzky komise dne 17.06.2015 a související informace ze schůzky 

předsedkyně a tajemnice komise se starostou města ze dne 21.9.2015 
 

- usnesení v bodu 2:  zahrada MEZA – dle informací pana starosty bude znovu zkontrolována  
        smlouva s pronajímatelem objektu, firmou Ryhoterm, pro činnost spolku  
        však bude aktuálně poskytnut pozemek v ulici Šlikova, odpovědná osoba  
        Ing. Král, odbor IKH. Členům komise předána písemná zpráva spolku MEZA  
        s informacemi o právnické osobě a cílech sdružení. 

    
V následné diskusi bylo zmíněno, zda je vhodné, aby komunitní zahradu řešila komise pro rodinu a 
sociální záležitosti, když  na vznik spolku komise neměla vliv, a v jejím fungování je jim spíše 
nápomocen odbor IKH.  
       

   Dále předsedkyně komise informovala členy o odvolání Bc. Jitky Altmanové radou města z pozice 
   člena této komise, a to z důvodu, že Bc. Altmanová ukončila pracovní poměr na MěÚ Mnichovo  
   Hradiště ke dni 31.08.2015.  Výběrové řízení na vedoucího odboru SVZ je vypsáno, není skončeno,  
   vedením odboru nebyl nikdo pověřen,  v současné chvíli jej zaštiťuje tajemnice úřadu, Mgr. Kamila  
   Galetková.  
 
   Předsedkyně komise dále navrhla, aby komise byla doplněna o dalšího člena. Navrhla paní  
   Stanislavu Pickovou,  vedoucí pracovnici Diecézní Charity Litoměřice na pracovišti Mnichovo  
   Hradiště. 
 

Usnesení: Komise doporučuje Radě města , aby jmenovala dalšího člena komise pro rodinu a sociální 
záležitosti, a to paní Stanislavu Pickovou. 
   - hlasovalo 6 členů: pro: 4, proti: 0, zdržel se: 2, nepřítomen 1 
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2. Zpětná vazba k doposud projednaným bodům agendy komise – hazard a podomní prodej 
     

- podomní prodej:  

Nařízení č. 1 bylo schváleno, cedule instalovány, v Kamelotu a na webu města jsou informace 
dostupné pro občany. Komisí doporučovaný leták bude dle informací pana starosty v nejbližší 
době vytvořen, dále naznačil, že jeho distribuce bude moci probíhat např. strážníky MP.  
 
L. Jíleček navrhl, že by bylo vhodné iniciovat zpětnou vazbu od občanů, např. dotazem na webu, 
zda občané zaznamenali podomní obchodníky apod. M. Mařanová dodala, že si zpětnou vazbu 
mohou vyžádat i strážníci, pokud budou roznášet informační letáky občanům – mohli by provést 
sběr informací. K. Sedláková navrhla, že by bylo možné oslovit studenty z gymnázia např. na 
provedení dotazníkového průzkumu.  
 
Usnesení: Komise spatřuje smysl v roznosu letáků strážníky MP a v zapojení studentů do provedení 
dotazníkového průzkumu ohledně podomního prodeje k získání zpětné vazby od občanů. 
-hlasovalo 7 členů: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0 
 
- dopady hazardu:  

 
V. Šeflová byla požádána předsedkyní komise, aby členy seznámila s aktuální situací ohledně 
hazardu v Mnichově Hradišti. V. Šeflová sdělila, že na webu města je uveřejněna obecně závazná 
vyhláška č. 4/2015, kterou schválilo zastupitelstvo dne 22.06.2015, která omezuje hazard místně a 
časově, a to tak, že vyhrazuje místa, kde je možno hazard provozovat a kde ne, a v jaké době,  
s účinností od 01.01.2016 (bližší informace pro členy komise viz. text vyhlášky 
:http://www.mnhradiste.cz/images/stories/dokumenty/pravni-
predpisy/2015/04_OZV_2015_regulace_VHP.pdf). Dříve diskutované  memorandum nepodepsali 
všichni provozovatelé herních automatů, proto musela být provedena úprava vyhláškou. Dodala, 
že příjmy města z hazardu byly vyšší, než se očekávalo, přes 1 milion Kč.  
 
Závěr:  Příspěvek přijat bez usnesení, komise konstatuje, že vyhláškou se reguluje negativní vliv 
hazardu, a situaci bude sledovat i v roce 2016.  
 

  
3. Dětská hřiště 

     
M. Mařanová předložila komisi k nahlédnutí materiály z odboru IKH, které poskytl Ing. Král,  a to: 
seznam hřišť na území města s uvedením typů a instalovaných herních prvků a rokem instalace, 
seznam hřišť a sportovních ploch na území města a místních částí se závadami, potřebami a 
možnostmi řešení těchto problémů, včetně témat k rozvoji – jaké lokality jsou v úvaze pro 
budování dalších hřišť a víceúčelových sportovních ploch. Dalším dokumentem byly náklady a 
investiční výdaje na hřiště v uplynulých letech , a dále dokument o systému řízení bezpečnosti 
dětských hřišť ve městě  spolu s  mapou dětských hřišť a pískovišť v Mnichově Hradišti.  
 
Komise diskutovala zejména témata k rozvoji, a to navrhované senior parky či fit parky, přičemž 
mezi těmito dvěma spatřuje rozdíl zejména v náročnosti cvičebních prvků pro různé skupiny 
obyvatel. V. Šeflová zmínila podobný areál v Mladé Boleslavi na Štěpánce, u nového koupaliště a u 
Pírkova sanatoria. L. Jíleček upozornil, že některé prvky pokud jsou zvoleny nevhodně mohou 
zůstat nevyužity (příklad – hřiště Václavkova ul., Ml. Boleslav, prvek šlapadlo je plný, prvek na 
procvičení rovnováhy prázdný).  
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Usnesení:  komise doporučuje radě města, aby při výběru sportovních/herních/cvičebních  prvků 
brala ohled na konkrétní lokalitu a tím i budoucí uživatele prostoru, a aby byl daný prvek 
konzultován s odborníkem, nejlépe fyzioterapeutem.  

     - hlasovalo 7 členů: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0 
 
    

V následné diskusi bylo K. Sedlákovou zmíněno, že již v minulosti byla vyvíjena aktivita paní 
Moravčíkové, se záměrem vybudovat trasy pro kondiční chození – tzv. Nordic Walking, pro občany 
kteří se chtějí projít v rámci města. Trasa byla přibližně  od DPS přes nádraží, ulicí Přestavlckou, 
Přemyslovou, přes Dolce k zámku a zpět do centra. Bylo počítáno i s variantami tras, některé z nich 
byly kritizovány pro nutnost údržby či nutnost použít pěšinky. L. Jíleček k tomu poznamenal, že i 
nyní by o tento projekt mohl být zájem, a jeho provedení by nemuselo být nákladné, zvláště pokud 
by nebyla nutnost trasy značit, v dnešní době by stačila mapka tištěná a na webu. M. Mařanová 
podotkla, že by se mohla dát taková mapka stáhnout i přes QR code, pochopitelně by jej využívali 
spíše mladší spoluobčané. Vznesla dotaz, zda je ve městě zastoupen Klub českých turistů, V. 
Šeflová sdělila, že ne, jen v Mladé Boleslavi. L. Jíleček navrhl, že by se v této záležitosti mohl oslovit 
místní skautský oddíl. P. Novák navrhoval oslovit též p. Hozmana, instruktora Nordic Walking, a 
dále tuto záležitost propojit např. s komisí cestovního ruchu, zda se tím zabývali, M. Mařanová 
přislíbila, že tuto informaci zjistí.  
 
K. Sedláková informovala, že MAS (místní akční skupina) Český ráj, do níž je město Mnichovo 
Hradiště zapojeno, se na regionální úrovni zabývá sociální oblastí, komunitním sférou, 
podnikatelskou i veřejnou správou atd., zástupci města se ale dle jejích informací neúčastní 
pravidelně jednání akční skupiny v těchto oblastech.  
 
Usnesení:  komise doporučuje radě města, aby zástupci města vyvíjeli větší aktivitu ve skupně MAS 
Český ráj a účastnili se setkání dle zaměření.  
- hlasovalo 7 členů: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0 

 

4. Informace k otázkám financování sociálních služeb z pohledu Středočeského kraje 

   Předsedkyně komise informovala o výstupu z výše zmíněné schůzky u pana starosty, zda 
financování sociálních služeb má být projednáváno v rámci této komise. Pan starosta sdělil, že      
komise není odborník na financování, vnímá ji jako laickou a od této komise očekává podněty     
z hlediska občanů k sociálním věcem.  

     
M. Mařanová představila informace z porady na Středočeském kraji, zejména nutnost obcí     
přistoupit k registracím poskytovatelů sociálních služeb, kteří působí v jejich regionu, což obcím     
umožní nahlédnout na financování těchto služeb ze všech veřejných zdrojů. H. Charvátová 
zdůraznila, že otázku financování služeb bude řešit město jistě s respektem k novému nastavení 
financování sociálních služeb nediskriminačním způsobem 
 
Závěr:  Diskuse vzata na vědomí bez usnesení. 

 
     
5. Různé 

    K. Sedláková sdělila, že co se týče komunitního plánování, proběhla letos pouze jedna schůzka, má 
být však 3x do roka. M. Mařanová upozornila, že toto je věcí vedoucího odboru SVZ, tato pozice 
však, jak je členům komise známo , není od srpna tohoto roku obsazena. V současnosti probíhá 
výběrové řízení, které bylo vypsáno teprve 08.09. a pro nedostatek přihlášených uchazečů bylo 
prodlouženo do 09.10.2015. V současné chvíli působí na odboru SVZ pouze 4 pracovnice namísto 
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šesti, z toho 3 mají na starosti agendu OSPOD (tj. přenesená působnost), jedna působí jako veřejný 
opatrovník a zároveň zastupuje chybějícího pracovníka sociální péče v nutných záležitostech. 
Pracovnice, která byla v květnu přijata na část administrativní agendy, a již se zaučila, dala 
k poslednímu září výpověď, další nová pracovnice je přijata, bohužel opět jen na administrativní 
záležitosti, jako neúřední osoba nebude nejspíše moci vykonávat sociální šetření apod., je zde 
pouze na dobu tří měsíců. V. Šeflová uvedla, že tento systém práce odboru se jí jeví jako 
paralyzovaný, nefunkční, je oslaben jak v otázce personální, tak v otázce kompetencí. Dle ní má 
komise k sociální oblasti blízko, ale město s ní nepočítá. Též ostatní členové komise vyjádřili jistou 
pochybnost, co je vlastně smyslem komise. 

 
Usnesení: Komise zve na svou příští schůzi dne 25.11.2015 tajemnici MěÚ Mgr. Galetkovou a     
případně také nového vedoucího / novou vedoucí OSVZ, aby komisi upřesnili, proč se sociální   oblast 
ve městě řeší tak málo, resp. jaká je vize města v tomto směru a čím konkrétně může komise přispět. 

   - hlasovalo 7 členů: pro: 7, proti: 0, zdrželo se: 0 
______________________________________________________________________________ 
Zapsal: Bc. Mařanová Martina 
Dne: 07.10.2015 
Schválil: Charvátová Helena 
Dne: 08.10.2015 
Rozesláno dne: 09.10.2015 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: členové komise, asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 
       


