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Přehled usnesení  
ze schůze Rady města Mnichovo Hradiště č. 12 ze dne 11.04.2016 

 
č. 176 

Rada města schvaluje návrh komise pro rodinu a sociální záležitosti ze dne 16.03.2016 
na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti poskytovatelům sociálních služeb pro 
první polovinu roku 2016 a veřejnoprávní smlouvy v předloženém znění:  
 

IČO název organizace název projektu typ žádosti 
žádáno o 
Kč 

návrh 
dotace Kč 

Stanovisko 
rady města 

důvod nepo-
skytnutí dotace 

26638398 
Jekthtani Luma – 
Společný svět o.s. 

Provoz kontaktního 
místa Mnichovo Hradiš-
tě v roce 2016 

provoz 20.000,- 20.000,- 
Souhlas 

 

26670577 REP z.s. 
Poradna pro rodinu a 
děti 

provoz 40.000,- 40.000,- 
Souhlas 

 

70845387 Semiramis o.s. 
Komplexní vzdělávací 
program pro pedagogy 

provoz 21.832,- 0 

Souhlas 
Není sociální 
služba 

67363610 
Společnost pro 
ranou péči z.s. 

Poskytování soc. služ-
by raná péče 
v Mnichově Hradišti 

provoz 48.000,- 35.000,- 

souhlas 

- 

 Záznam o hlasování: 7 členů pro -  návrh usnesení byl schválen 
 

 
č. 177 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města dle návrhu komise pro rodinu a sociální 
záležitosti ze dne 16.03.2016 na poskytnutí finančních dotací v sociální oblasti posky-
tovatelům sociálních služeb pro první polovinu roku 2016 a veřejnoprávní smlouvy 
v předloženém znění následujícím příjemcům:  
 

IČO název organizace název projektu typ žádosti 
žádáno o 
Kč 

návrh 
dotace 
komise 
ROASOC 
v Kč 

Stanovisko 
rady města 

důvod nepo-
skytnutí dotace 

40229939 
Diecézní charita 
Litoměřice  

Osobní asistenční 
služba 

provoz 63.500,-  63.500,- 
Souhlas 

 

40229939 
Diecézní služba 
Litoměřice 

Charitní pečovatelská 
služba 

provoz 479.500,-  400.000,- 
Souhlas 

 

00874655 
Domov pod Ska-
lami Kurovodice 

Spoluúčast veřejných 
zdrojů 2016 "Pro Do-
mov" - Mnichovo Hra-
diště 

provoz 100.000,-   50.000,- 

 
 
25.000,- 

Udělení dotace 
je podmíněno 
použitím na 
podporu chrá-
něného bydlení 

70100691 
Poradna pro ob-
čanství/ Občanská 
a lidská práva 

Terénní programy - 
Návrat do společnosti 

provoz 70.181,-   35.000,- 

Souhlas 

 

29043913 
Spokojený do-
mov, o. p. s. 

Terénní sociální služby 
občanům Mnichova 
Hradiště 

provoz 400.000,-  200.000,- 

souhlas Dotace pro 
služby: 
Pečovatelská 
služba 120 tis., 
osobní asisten-
ce 50 tis., 
odlehčovací 
služba 30 tis.  

 Záznam o hlasování: 6 členů pro, 1 zdržel se (Mgr. Bína) -  návrh usnesení byl schválen 
. 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                             Mgr. Jiří Bína    
       starosta města                                  místostarosta  

Ing. Jana Podzimková 
ověřovatel 


