Zápis ze zasedání 17. komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku
dne 15. 5. 2017 MÚ Mníšek pod Brdy
začátek 18 hod., konec 19:30 h
Přítomné: Šárka Slavíková Klímová, Marie Janů, Daniela Hrdinová, Monika Umlášková, Jiřina
Romová, Iva Zemancová
Omluvené: Alexandra Malá, Jana Mašková,
zapsala: Šárka Slavíková Klímová
ověřovatelka: Jiřina Romová
pro 6 proti 0 zdržela se 0
Návrh programu:
1. Žádost o finanční příspěvek pro p. K. Domov Hvozdy
2. Udělování „sociálních“ bytů
3. hosté Marek Inderka, Jan Daniel – informace o možnostech využití bezbariérového auta
Domova pro seniory ostatními potřebnými seniory města (18,30 h)
4. Informace o komunitním plánu
ostatní
Pro 6 Proti 0 Zdržela se 0
1. Žádost o finanční příspěvek pro p. M. K., Centrum sociálních služeb Hvozdy.
Nově byla zjišťována frekvence využívání služeb Centra výše uvedeným klientem.
Návrh komise je poskytnout Centru soc. sl. Hvozdy 3.800,- Kč. Domov požadoval 14 656,-Kč
Usnesení: Komise doporučuje RM schválit příspěvek Domovu Hvozdy ve výši 3.800,- Kč.
Pro 6 Proti 0 Zdržela se 0
2. hosté Marek Inderka, Jan Daniel – informace o možnostech využití bezbariérového auta
Domova pro seniory ostatními potřebnými seniory města (18,30 h), pan Inderka se omluvil
z důvodu nemoci.
Jan Daniel: město poskytne Domovu pro seniory 320 tis. Kč na sbírku na bezbariérový automobil.
Zazněla informace, že město podmínilo částku tím, že bude auto i pro potřeby občanů města. Tato
informace byla vyvrácena na ZM 15. 4. 2017. Bezbariérové auto by mělo být koupeno v červenci.
Lze uvažovat o využití auta i pro občany Mníšku, ale tuto službu nelze rozjet ihned, protože Domov
nemá kapacitu na organizaci a zajištění dispečinku apod. Do konce roku bude Domov schopen
vyčíslit náklady a kalkulace na případný provoz auta i pro další zájemce. Pan ředitel Daniel
seznámil komisi také s myšlenou zavedení terénní pečovatelské služby, do které by bylo zahrnuto i
auto.
Pan ředitel nás také informoval, že pan R.W. má bezbariérové auto. Paní Romová zjistí u pana W.,
jaký má podnikatelský záměr s tímto automobilem (senior taxi?).
3. Udělování „sociálních“ bytů.
Na předsedkyni komise se obrátila členka paní Janů s otázkou, jak jsou přidělovány „sociální
byty“ a proč komise není informována o změnách v přidělování sociálních bytů, když komisí
doporučení žadatelé nenastoupí.
Diskuse o této problematice.

Doporučení: Komise doporučuje pro žadatele o sociální bydlení používat dotazník pro
udělování sociálního bydlení.
Pro 6 Proti 0 Zdržela se 0
4. Informace o komunitním plánu.
Paní Slavíková seznámila členky komise s informací, že součástí strategického plánu by měl být i
plán komunitní. Ten by městu pomohl plánovat další sociální služby dle zjištěných potřeb.
5. Ostatní
Paní Hrdinová seznámila komisi s dotazem Klubu důchodců, jestli by nebylo možné v okolí
nákupní zóny (Billa, Penny Market) zřídit veřejné WC.
Dalším dlouhodobým problémem je dopravní dostupnost lékařů v Řevnicích.
Komise se obrací na RM, zda by nebylo možné vstoupit do jednání s Billou a Penny
Marketem ke zřízení toalet. Také s otázkou, zda jsou veřejné WC plánovány v rozšíření
obchodní zóny vedle Penny.
Komise navrhuje, zda by bylo možné vstoupit do jednání s Dopravcem M. Uher, aby autobus
nekončil v Letech, ale zda by se nemohl otočit na náměstí v Řevnicích.
Pro 6 Proti 0 Zdržela se 0
Zapsala: Š. Slavíková Klímová
Ověřila: J. Romová

