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Statutární město D ě č í n 
 

S T A T U T 
 

S O C I Á L N Ě    Z D R A V O T N Í   K O M I S E  
 
 
 

Článek I. 
Působnost komise 

 

1. Komise je iniciativním a poradním orgánem rady města pro oblast sociálně zdravotní. 

2. Komisi zřizuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, jako iniciativní a poradní orgán rada města Děčín. 

3. Komise je ze své činnosti odpovědna radě města. 

4. Svá stanoviska a návrhy komise předkládá radě města přímo nebo prostřednictvím odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví. 

5. Předsedu a členy komise jmenuje a odvolává rada města. 

 
 

Článek II. 
Složení komise 

 
1. Komisi tvoří předseda a členové s hlasovacím právem. 

 
2. Komise je devítičlenná. 

 
3. Předseda komise: 

- připravuje program jednání komise ve spolupráci s dalšími členy komise 
- svolává zasedání komise 
- řídí zasedání komise nebo pověřuje jeho řízením jiného člena komise 
- sleduje úkoly vyplývající z jednání rady města, které se týkají působnosti komise, 

zabezpečuje jejich projednání v komisi, sleduje jejich splnění a uvedení této skutečnosti 
do zápisu ze zasedání komise 

- předkládá radě města výstupy z jednání komise, připravené návrhy a podněty 
- předkládá tajemníkovi magistrátu požadavky pro zajištění přípravy podkladů a materiálů 

pro jednání komise 
 

4. Členové komise: 
Svou práci vykonává komise prostřednictvím svých členů. Ti mimo to: 
- mohou předkládat komisi návrhy na doporučení k jednání radě města 
- mají právo na uvedení odlišného stanoviska k projednávané problematice do zápisu 

z jednání (včetně případného zdůvodnění) 
- mohou být předsedou komise pověřeni jednáními a konkrétními zadáními pro řešenou 

problematiku  
 

5. Organizační a administrativní zázemí komise: 
Zapisovatelem komise je zaměstnanec Magistrátu města Děčín, odboru sociálních věcí a 
zdravotnictví, který zabezpečuje organizační a administrativní práce pro komisi dle pokynů 
předsedy komise. 
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6. Odborní poradci a experti komise: 
V případě potřeby si může komise na návrh předsedy nebo kteréhokoliv ze členů komise 
přizvat dle vlastního výběru experty a odborníky na konkrétní problematiku, pokud jejich 
účast schválí komise. Nemají však hlasovací právo, pouze poradní hlas. 
 
 

Článek III. 
Náplň činnosti komise 

 
1. Komise vytváří podklady pro koncepci, strategii a politiku sociálních služeb a zdravotnictví, 

iniciuje změny a nové návrhy v rozsahu své působnosti směrem k radě města. 

2. Vyhodnocuje a předkládá kvalifikovaná stanoviska a aktuální informace a podklady pro 
rozhodování rady města, týkající se vývoje a situace v oblasti působnosti komise. 

3. Doporučuje radě města ke schválení rámcové obsahy projektů a akcí, kde se město 
spolupodílí na jejich organizaci a finančním zabezpečení (včetně zdůvodnění pro kladné i 
záporné stanovisko) v oblasti působnosti komise. 

4. Projednává návrhy, podněty a stížnosti občanů či organizací a odborů magistrátu, pokud se 
na komisi přímo obrátí, a to opět v oblasti působnosti komise. 

5. Podílí se na přípravě a vyhlášení grantových programů v oblasti působnosti komise. 
Následně posuzuje přihlášené projekty a předkládá radě města návrhy na poskytnutí 
finančních dotací na sociální služby a ostatní aktivity v sociální oblasti. 

6. V zájmu transparentnosti zveřejňuje na webových stránkách města výsledky výběru 
projektů včetně stanoviska komise k jednotlivým projektům. Dle potřeby kontroluje 
vyhodnocení podpořených projektů a efektivitu podpory a přínos pro město a jeho 
obyvatele. Výsledky této zpětné vazby předává radě města a zastupitelstvu. 

7. Spolupracuje na návrhu rozpočtu v příslušných oblastech. 

 

 
 
V Děčíně dne 18. 01. 2015 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Marie Blažková, v. r. 
primátorka  
 

 
 
 


