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Č. j.: MMH/37730/2015  

Počet listů dokumentu: 2 

                                                                                                          Zn.: ZS/11/RMH/2015 

 
Rada  města  Havířova  

usnesením č. 642/14RM/2015 bod 2 ze dne 29.4.2015 schválila tento: 

 

Statut komise pro plánování sociálních služeb 

 

Článek I 

Náplň činnosti 

 

a) Iniciativní funkce (návrhy, podněty) 

 

Komise pro plánování sociálních služeb (dále jen „komise PSS“) působí na úseku 

samostatné působnosti města v oblasti plánování sociálních služeb a předkládá Radě města 

Havířova (dále též RMH) návrhy k přijetí zásadních opatření na úseku problematiky 

související: 

 

a) s plánováním sociálních služeb (proces komunitního plánování), 

b) se způsobem poskytování informací veřejnosti (informační strategie) o možnostech a 

       způsobech poskytování sociálních služeb v Havířově a o záměrech a cílech plánů 

       rozvoje sociálních služeb v Havířově a v obcích ve správním obvodu města Havířova,  

c) se způsobem zjišťování potřeb a priorit cílových skupin: děti, mládež a rodina, občané 

       se zdravotním postižením, senioři, občané ohroženi drogou, občané v přechodné krizi 

       a etnické menšiny, 

d) se způsobem zjišťování možností poskytování sociálních služeb občanům města 

       Havířova a obcí v jeho správním obvodu (analýza poskytovatelů), 

e) se zvýšením efektivity využití dostupných zdrojů sociálních služeb, 

f) s vytyčením nových cílů a priorit rozvoje sociálních služeb v budoucnosti,  

g) s aktualizací již přijatých rozvojových dokumentů (plány, koncepce) v oblasti 

       sociálních služeb,  

h) s novými aktivitami v oblasti poskytování sociálních služeb.  

 

b) Poradní funkce (vyjádření, stanoviska) 

 

     Komise PSS zpracovává pro Radu města Havířova svá vyjádření: 

 

a) k žádostem o dotace sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu města,  

b) k žádostem města o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, ROP či jiných 

mimorozpočtových zdrojů na financování projektů v oblasti sociálních služeb,  

c) ke zprávám příslušných odborů MMH o plnění a aktualizaci plánů rozvoje sociálních 

služeb ve městě, 

d) k financování sociálních služeb ve městě. 
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Článek II 

Rozsah oprávnění 

 

1. Ve vztahu k procesům komunitního plánování sociálních služeb plní komise PSS řídící 

roli.   

2. Ke své činnosti komise PSS využívá výstupů pracovních skupin zřízených u odboru 

sociálních věcí MMH.  

3. Členové komise PSS se účastní jednání k dosažení záměrů a cílů, které jsou sdíleny 

komunitou (politiky, odborníky, uživateli, veřejností) na území města Havířova. 

4. Komise PSS je oprávněna, v rámci komunitního plánování, požadovat od příslušných 

odborů MMH či příspěvkových organizací města obecné informace týkající se 

problematiky cílových skupin: děti, mládež a rodina, občané se zdravotním postižením, 

senioři, občané ohroženi drogou, občané v přechodné krizi a etnické menšiny. 

5. Komise PSS spolupracuje prostřednictvím odboru sociálních věcí MMH s Krajským 

úřadem Moravskoslezského kraje a s obcemi ve správním obvodu města Havířova: 

 

a) při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje, 

b) při zpracovávání střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území města 

Havířova. 

 

Článek III 

Ostatní a závěrečná ustanovení 

 

1. Jednání komise PSS se řídí Jednacím řádem komisí RMH zn. ZS/23/RMH/2010 ze dne  

     15. 12. 2010. 

2. Komise PSS se při své činnosti řídí: 

a) platnými zákony i vyhláškami, 

b) vnitřními předpisy MMH, usneseními RMH a Zastupitelstva města Havířova,  

c) Základní listinou komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit  

na území statutárního města Havířova zn. ZS/14/ZMH/2014, který byl schválen 

Zastupitelstvem města Havířova dne 23.6.2014, čís. usn. 1196/26ZM/2014 bod 1), 

d) Komunitním plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit statutárního města 

Havířova na období 2014-2017 zn. ZS/15/ZMH/2014, který byl schválen 

Zastupitelstvem města Havířova dne 23.6.2014, čís. usn. 1196/26ZM/2014 bod 2), 

e) plánem činnosti komise PSS. 

3. Komise PSS může požádat RMH o změnu a doplnění tohoto Statutu. 

4. Tento Statut nabývá účinnosti dnem  29.4.2015. 

 

 

Za Radu města Havířova: 

 

 

 

 

 

Bc. Daniel Pawlas v.r.                                         Ing. Eduard Heczko v.r. 

primátor města          náměstek primátora 


