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Obsah zprávy projednán: s místostarostou MO Plzeň 3, panem Ing. Stanislavem Šecem.
Důvodová zpráva
1. Název problému a jeho charakteristika a na základě jaké kompetence je předkládáno
do jednání Rady MO Plzeň 3.
Schválení návrhu na změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001Statutu města, konkrétně změna Přílohy č. 7, Článek 10, Sociální zabezpečení.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 130 odst. c), f)
Statut města Plzně - Část 1, Článek 3, odst. 3
Část 2, Článek 4, odst. 3, písm. d)
Příloha č. 7, Článek10, Sociální zabezpečení
Organizační řád ÚMO Plzeň 3 (směrnice č. JS 13) příloha č. 2 Pracovní náplně odborů
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza.
V současné době zajišťuje činnost agendy sociálně právní ochrany dětí (dále SPOD) v rámci
přenesené působnosti Úřad městského obvodu Plzeň 3 - oddělení sociálních služeb pouze na
území MO Plzeň 3.
Na výkon agendy SPOD je Statutárnímu městu Plzeň poskytována Ministerstvem práce a
sociálních věcí (MPSV) neinvestiční účelová dotace, která je následně přerozdělena na
jednotlivé městské obvody.
Dne 14. 8. 2019 proběhlo na MPSV jednání ohledně hodnocení činnosti a následného
čerpání dotace na výkon agendy SPOD na tzv. menších plzeňských obvodech Plzeň 5 až 10,
kdy bylo vyjádřeno stanovisko MPSV, že nadále nebude od roku 2020 na výkon agendy
SPOD na těchto obvodech poskytovat účelovou dotaci. Zdůvodnění svého závěrečného
stanoviska zaslalo MPSV tajemníkovi MMP. Tento dokument je přílohou předkládaného
usnesení.
Na základě intenzivních jednání mezi zástupci Magistrátu města Plzně a zástupci
jednotlivých městských obvodů se podařilo najít řešení zajištění výkonu agendy SPOD na
území městských obvodů Plzeň 5 až 10 v souladu se závěry MPSV.
Bylo dohodnuto, že městským obvodům Plzeň 5 až 10 bude výkon přenesené působnosti na
úseku SPOD odejmut a činnost orgánů SPOD bude koncentrována na úřadech velkých
městských obvodů Plzeň 1 až 4. Úřad Městského obvodu Plzeň 3 by převzal agendu
městských obvodů Plzeň 6 – Litice a Plzeň 10 – Lhota.
V návaznosti na toto rozhodnutí je mimo jiné nutné uvést v soulad příslušnou právní úpravu.
Jedním ze základních právních předpisů je obecně závazná vyhláška statutárního města
Plzně č. 8 - Statut města. (dále Statut). Přílohy Statutu, tedy i změnu projednávané přílohy
č. 7, lze měnit pouze formou obecně závazné vyhlášky, schvalované Zastupitelstvem města
Plzně a předchází jí projednání v orgánech příslušných městských obvodů, tedy RMO a
ZMO .
3. Předpokládaný cílový stav.
Schválení změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města
Plzně v platném znění tak, aby bylo možné od 1. 1. 2020 převzít agendu výkonu sociálně
právní ochrany dětí (SPOD) z městských obvodů Plzeň 6 - Litice a Plzeň 10 - Lhota.
4. Navrhované varianty řešení.
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Dle předloženého návrhu.
5. Doporučená varianta řešení.
Dle předloženého návrhu.
6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
provozních nákladů).
Na činnost orgánů sociálně právní ochrany dětí je každoročně Ministerstvem práce a
sociálních věcí poskytována neinvestiční účelová dotace.
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků.
Materiál předložit k projednání v ZMP, které se bude konat 9. 12. 2019, viz ukládací část
tohoto usnesení.
8. Dříve vydaná usnesení, zákony, směrnice a další předpisy, podle kterých je
postupováno.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), §61, §62, §130 odst. c), f)
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně
závazných vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009,
3/2010, 14/2011, 9/2012, 3/2013, 11/2013, 7/2014, 4/2015, 9/2015, 5/2016, 5/2017, 6/2018
a 10/2018
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí v platném znění
Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně - právní
ochraně dětí, kterou se stanoví Standardy kvality sociálně - právní ochrany dětí
Organizační řád ÚMO Plzeň 3 (směrnice č. JS 13) příloha č. 2 Pracovní náplně odborů
Usnesení RMO Plzeň 3 č. 489.ze dne 20. 11. 2019
9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu.
Nejsou

