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1.1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SOCZ)
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v oblasti samostatné působnosti:
- vytváří koncepční, metodické a analytické materiály v oblasti rozvoje sociálních služeb,
sociální pomoci, prevence kriminality na území města,
- zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli
sociálních služeb na území města a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,
- organizačně zabezpečuje jednání komisí Rady města, a to komise pro prevenci kriminality,
komise pro sociální služby,
- přijímá žádosti o uzavření nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, vede evidenci
žadatelů o nájem bytu v DPS,
- vydává doporučení k uzavření a vypovězení smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení podle
zákona č. 89/2012, občanský zákoník,
- vykonává činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů,
- provádí sociální depistáž a sociální šetření a podává zprávy na základě vyžádání orgánů
města,
- vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka osobám omezeným ve svéprávnosti
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- vykonává funkci koordinátora veřejné služby,
- zajišťuje výkon trestu obecně prospěšných prací,
- spolupracuje s jinými subjekty činnými v oblasti sociálních služeb,
- vede agendu dotací z rozpočtu města, a to jak dotací na základě individuálních žádostí
na úseku sociálních služeb, tak i dotací na základě vyhlášených dotačních programů
pro podporu sociálních služeb a zdravotnictví a prevence kriminality:
o přijímání žádostí o dotaci,
o kontrola podmínek stanovených městem pro přidělení dotace,
o provedení veřejnosprávní finanční kontroly žádostí o dotaci,
o zpracování a předložení žádostí hodnotící komisi,
o předložení doporučení hodnotící komise příslušnému orgánu města ke schválení,
o vyhotovení smluv se žadateli ve spolupráci s PRAV a zajištění podpisů smluv žadateli,
o přijímání a následná veřejnosprávní finanční kontrola vyúčtování dotací,
o předání podkladů FIN pro následnou veřejnosprávní kontrolu čerpání dotací na místě.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené
působnosti obecního úřadu a pověřeného obecního úřadu:
- podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů (rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového
pojištění a dohled nad ním),
- vykonává činnosti v rozsahu obecního úřadu stanovené zákonem č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
- podle zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů zajišťuje činnosti drogového koordinátora,
- podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
zajišťuje výkon sociální práce,
- poskytuje odborné sociální poradenství osobám v hmotné nouzi, osobám ohroženým
sociálním vyloučením, zadlužením či exekucí.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce
s rozšířenou působností:
- podle zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, plní úkoly napomáhající výkonu práv
příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti,
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podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona o Polici ČR (zákon o azylu),
ve znění pozdějších předpisů, vykonává soudem ustanovenou funkci opatrovníka žadateli
o azyl mladšímu 18 let věku,
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, sleduje dodržování výchovných opatření
učiněných soudem,
podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
např. podává návrh soudu na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo
pozastavení jejího výkonu, na nařízení ústavní výchovy, realizuje opatření na ochranu dětí,
včetně výkonu opatrovnictví a poručenství,
zabezpečuje agendu náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, svěření dítěte
do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče),
uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče dle § 47b zák. č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, zajišťuje plnění práv pečující osobě dle uzavřené dohody, podává
žádost o státní příspěvek na výkon pěstounské péče, pro finanční odbor MěÚ zpracovává
podklady pro vedení účetnictví dotace,
poskytuje komplexní sociálně-právní a výchovné poradenství dětem a rodičům, včetně
intervence při sepisování běžných návrhů k soudům,
podává podněty na zahájení trestního stíhání osob pověřených výchovou dítěte při spáchání
trestného činu proti dítěti, podává žaloby na zahájení paternitního sporu, včetně
zastupování dítěte,
podle § 13 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů rozhoduje o výchovných opatřeních,
podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže je účastníkem řízení
o uložení opatření dítěti mladšímu 15 let,
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje odborné sociální poradenství
osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu zdravotního postižení a stáří,
zajišťuje péči o občany společensky nepřizpůsobené, zejména o občany propuštěné
z výkonu trestu odnětí svobody,
zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy
neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby
nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu;
podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích zajišťuje vydávání
„Parkovacích průkazů označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“,
zastupuje osobu, která není schopná sama jednat a nemá zákonného zástupce, při uzavírání
smlouvy o poskytnutí sociální služby dle zák. č. 108/2006 Sb.
v rámci sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje dosažitelnost sociálních pracovníků mimo
pracovní dobu,
podává návrh soudu na nařízení předběžného opatření podle zákona č. 292/2013 Sb.,
o zvláštních řízení soudních,
spolupracuje zejména s obecními úřady, Úřadem práce, OSSZ, Policií ČR, lékaři, psychology,
školskými zařízeními, soudy, apod.
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