
Zápis z komise pro sociální oblast a rodinnou politiku

6. zasedání 17. 8. 2015

Začátek: 17:00 hod Konec: 19:30 hod Domov seniorů Pod Skalkou
 Mníšek pod Brdy

Přítomny: Šárka Slavíková Klímová, Jiřina Romová,  Marie Janů, Daniela Hrdinová,  Iva 
Zemancová, Rudolfína Voleská – přišla v 17, 30 h.

Omluveny:  Jana Mašková,  Alexandra Malá

Hosté: ředitel DS Jan Daniel

Ověřovatelkou zápisu byla navržena a zvolena Jiřina Romová.

Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0

Schválený program:

1. Žádosti o městské byty
2. Prohlídka domova seniorů
3. Ostatní

Pro 5
Proti 0
Zdržel se 0

1.  Komise dostala k posouzení 2 žádosti o městské byty. Dohodla se, že si oba žadatele pozve 
na další jednání, protože se členky komise chtějí s žadateli setkat osobně. 
Takto hodlá posuzovat i budoucí žádosti.
Úkol: pí Romová: zajistí schůzku se žadateli na pondělí 24. 8. 2015

Příchod pí Voleské v 17,30 h.

2. Prohlídka domova seniorů:
Komise přijala pozvání pana ředitele Daniela do domova seniorů, které zorganizovala paní 
Hrdinová.

Pan ředitel Daniel:
Problém vidí v technickém stavu budovy (problémy se spodní vodou i deštěvou), dále 
dřevěné prvky jsou napadany houbou, některé části (např. můstek) jsou v havarijním stavu. 
Nutné opatřit okapy zadní část střechy, kde zatýká dešťová budova pod budovu. Navrhuje 
energetický audit celé budovy.

Park za domovem: po terénních úpravách jej budou moci využívat i klienti (právě 
probíhající projekt úpravy). 

Otázka využití budovy pro jiné účely, dle smlouvy z roku 1993 je nutná udržitelnost 50 let. 
Město by mělo rozhodnout, jakým způsobem bude dále DS využíván, např. jako 



pečovatelský dům (nemusí být zdravotní sestry). Dnes stojí pobyt klienta 32.500 Kč, z toho 
10.500 Kč platí klient.
Město se podílí na rozpočtu DS, hlavně financuje opravy a vybavení budovy (letos výtah). 
Otázkou je také využít granty, ale spoluúčast města je 20 %. 
Nejbližší potřebné investice: cca 5 milionů do zateplení podkroví (v létě i 40 stupňů v 
bytech klientů). Bylo by dobré opravit i střechu. 
Otázka je také využití budovy pro jiné účely a postavení nového DS, který by splňoval např.
bezbariérovost. 
Požadavek na vyznačení parkoviště 10 – 15 míst pro zaměstnance, klienty a jejich rodiny, 
invalidy. 

Komise se seznámila s provozem i s prostorami DS, členky se setkaly s některými klienty, kteří 
jsou v domově spokojení. Členky komise také ocenily snahu vedení a zaměstnanců DS o vytvoření 
co nejvíce rodinných podmínek pro klienty. 

Úkol: komise se seznámí s podmínkami smlouvy. Bude se i nadále zabývat možnostmi řešení 
situace DS. Komise se také shodla na potřebnosti komunitního plánu, proto bude hledat možnosti 
pro jeho vytvoření. 

3. Ostatní

Informace pí Romové:
Na sociální pracovnici dostalo město z grantu MPSV 107 000,- Kč. Tato částka není tak vysoká, 
aby zaplatila činnost pracovnice, proto by se dala využít i na jiné účely dle podmínek grantu. 

Další setkání: 24. 8. 2015 se žadateli o městské byty. 

Zapsala: Šárka Slavíková Klímová

Ověřila: Jiřina Romová


