
 
Zápis ze zasedání 18. komise pro sociální záležitosti a rodinnou politiku 

 

 

dne 12. 6. 2017 MÚ Mníšek pod Brdy 

začátek 18 hod., konec 19,40 h 

 

Přítomné: Šárka Slavíková Klímová, Marie Janů, Alexandra Malá, Jiřina Romová, Iva Zemancová 

Omluvené: Jana Mašková, Daniela Hrdinová, Monika Umlášková 

 

zapsala: Šárka Slavíková Klímová 

ověřovatelka: Jiřina Romová 

pro 5 proti 0 zdržela se 0 

 

Návrh programu: 

1. žádost o jednorázový příspěvek z rozpočtu města pro organizaci: Diakonie raná péče 

2. žádost o městský byt z důvodu tíživé životní sociální situace 

3. žádost o jednorázový příspěvek z rozpočtu města pro jednotlivce 

4. ostatní 

 

Pro 5 Proti 0 Zdržela se 0 

 

1. žádost o jednorázový příspěvek Diakonie raná péče 

 

Diakonie raná péče, žádají o 5 tis. Kč, starají se o 1 rodinu v Mníšku. Roční náklady na jednu 

rodinu činí cca 35.000,-Kč. Nedodali náš jednotný formulář, budou osloveni o doplnění informací a 

zaslání formuláře zpět. Na RM postoupíme i s vyplněným dotazníkem. 

 

Usnesení: Komise doporučuje podpořit žádost celou částkou 5.000,- Kč, péče je kvalitní a důležitá 

pro další posun ve vývoji potřebného dítěte. 

Pro 5 proti 0 zdržela se 0 

 

2. žádost o městský byt z důvodu tíživé životní sociální situace 

 

Paní V. žádá o městský byt (dotazník vyplněný). Žije sama s dcerou (16 let), trvalé bydliště                    

v Mníšku, teď bydlí v pronájmu na Dobříši (v Mníšku nemohla najít bydlení) – nezvládá platit 

nájem ……… Dcera nastupuje na SOU do Sedlčan (internátní ubytování, jídlo). S paní V. je potřeba 

intenzivně pracovat, nabídnout možnosti bezplatných právních poraden atd.  

 

Usnesení: Komise doporučuje paní V. přidělit městský byt za snížené nájemné z důvodu těžké 

životní situace. 

V případě, že nedostane městský byt, tak nabídnout účast ve vývěrovém řízení o městský byt. 

Pro 5 Proti 0 zdržela se 0 

 

3. žádost o jednorázový příspěvek z rozpočtu města 

 

Paní P. má neuhrazenou platbu jediného kroužku dcery (10 let) z důvodu tíživé životní situace. 

 

Usnesení: Komise doporučuje RM schválit jednorázový příspěvek ve výši 3.000,- Kč na uhrazení 

části platby za kroužek.   

Úkol: Alex Malá zjistí podrobnosti a následné možnosti navštěvovat kroužek i příští rok. 

 

 Zapsala: Š. Slavíková Klímová, ověřila: J. Romová 


