
 

jednání Zastupitelstva 

města Ústí nad Labem 
 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

21. 9. 2016  25 

                                                                                                  

 

věc : 

Zmocnění vedoucího Odboru kultury, sportu a sociálních služeb Ing. Martina Kohla 

 

 

důvod předložení: 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 

 

 

zpracoval: 

Ing. Martin Kohl, vedoucí OKSS  

 

 

předkládá: 

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky 

 

projednáno: 
 

 

Právní odbor, právní oddělení 

 

 

přizváni k jednání: 

  

 

 



 

Návrh na usnesení:  
 

    Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání 

A )  u d ě l u j e s účinností od 22. 9. 2016 

1. zmocnění vedoucímu odboru kultury, sportu a sociálních služeb Ing. Martinu 

Kohlovi v předloženém znění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Předkládáme k projednání materiál s pověřením pro Ing. Martina Kohla, 

vedoucího OKSS. Toto pověření je nezbytné pro úkon „Vyjádření obce 

k potřebnosti sociální služby v regionu“ dle Metodiky zajištění sociálních služeb 

Ústeckého kraje platné od 1. 7. 2016. (usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 

122/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016).  

 

Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů podle §94 pís. f obec spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních 

služeb na území kraje. Za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních 

služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří 

podmínky pro zajištění potřeb těchto osob. 

 

Dle §95 pís. h výše uvedeného zákona kraj určuje síť sociálních služeb na území 

kraje, přitom přihlíží k infomacím obcí sdělených dle §94 pís. f. 

 

Ústecký kraj má nastavený systém plánování rozvoje sociálních služeb, který je 

schopen reflektovat změny potřeb v jednotlivých regionech kraje prostřednictvím 

pracovních skupin dle regionů. Na základě této skutečnosti probíhají pravidelné 

aktualizace Základní sítě kraje.  

 

Statutární město Ústí nad Labem usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

ze dne 17. 8. 2016 č. 271/16  přistoupilo k Pověření Ústeckého kraje k zajištění 

dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních 

služeb Ústeckého kraje na období 2016 – 2018 vydané poskytovateli Ústeckým 

krajem. 

 

Z výše uvedeného a nové metodiky kraje je žadatel povinen předložit k Žádosti o 

zařazení do Základní sítě kraje vyjádření obce s rozšířenou působností a obce 

s pověřeným obecním úřadem k potřebnosti sociální služby v regionu. V rámci 

hodnocení Žádosti o zařazení do základní sítě kraje je zohledněno vyjádření obce. 

 

Před vyjádřením obce bude každá žádost poskytovatelů sociálních služeb 

posuzována a zhodnocena s Odborem sociálních věcí a referentkami odboru 

kultury, sportu a sociálních služeb. Na základě posouzení a hodnocení bude 

následně vydáno vyjádření obce. 

 

Dle vyjádření právního oddělení v tuto chvíli nemůže podepisovat zmíněné 

vyjádření vedoucí OKSS Ing. Martin Kohl, a to s ohledem na skutečnost, že ho 

Radou města schválené pověření k tomuto úkonu neopravňuje. Na základě výše 

uvedeného předkládáme Zastupitelstvu města zmocnění, které by opravňovalo 

vedoucího OKSS Ing. Martina Kohla k podpisu vyjádření obce k potřebnosti 

sociální služby v regionu. 

 

 

 

Příloha: Zmocnění vedoucího Odboru kultury, sportu a sociálních služeb 

Ing. Martina Kohla 

 


