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Dodatek č. 11 

Organizačního řádu Městského úřadu Příbram, Organizační norma č. 1/2015  

 

 

 

Čl. I  

Změny Organizačního řádu Městského úřadu Příbram 

 

 

V příloze č. 2 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Příbram (MěÚ) se text písm. J) ODBOR 

SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ (OSVZ) nahrazuje zněním: 

 

„1. Organizační vztahy 

Činnosti vykonávají  

 zaměstnanci odboru zařazení do oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 zaměstnanci odboru zařazení do oddělení sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení 

 zaměstnanci odboru zařazení do oddělení sociální prevence a kurately 

 zaměstnanci odboru v přímém podřízení vedoucího odboru 
 

2. Hlavní odborné činnosti 

2.1 Samostatná působnost 

2.1.1 Činnosti na úseku sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení  

2.1.2 Činnosti na úseku sociální prevence a kurately 

2.1.3.Ostatní činnosti 

 

2.2. Přenesená působnost 

2.2.1 Činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí 

2.2.2 Činnosti na úseku sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení 

2.2.3 Činnosti na úseku sociální prevence a kurately 

2.2.4 Činnosti v oblasti přestupků na úseku zdravotnictví, alkoholové a nealkoholové toxikomanie  

a na úseku sociálně-právní ochrany dětí 

 

 

2.1.1 Činnosti na úseku sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení 

a) komplexně zpracovává ke schválení žádosti o umístění v domě s pečovatelskou službou, 
b) v případě úmrtí na území města zajišťuje realizaci sociálního pohřbu, 
c) vykonává funkci veřejného opatrovníka, 
d) koordinuje poskytování nebo kvalitu sociálních služeb, zpracovává podklady k žádostem 

poskytovatelů o registraci nebo navýšení kapacit sociálních služeb, 
e) zajišťuje umístění občanů do zařízení sociálních nebo zdravotních služeb, 
f) komplexně zpracovává návrhy na přidělení sociálních bytů dle vnitřních předpisů, provádí 

další činnosti v oblasti dostupného bydlení, 
g) zpracovává stanoviska na základě žádosti Úřadu práce dle zákona o pomoci v hmotné 

nouzi. 
h) vykonává koordinační činnost v Komisi zdravotní a sociální, 
i) provádí monitoring možnosti získání finanční podpory v oblasti zdravotnictví a v sociální 

oblasti, podílí se na administrativním zpracování odborných podkladů pro podání žádostí 
a čerpání dotací z dotačních titulů, 

j) koordinuje strategické plánování v oblasti sociálního začleňování, vedení pracovních 
skupin, projektového poradenství v této oblasti. 
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2.1.2 Činnosti na úseku sociální prevence a kurately 

a) komplexně zajišťuje poradenství a součinnost orgánu SPOD se školskými 
a specializovanými zařízeními v rámci řešení negativních (patologických) jevů, zejména 
poruch chování, šikany, záškoláctví aj., absenci podmínek edukace a řádné výchovy 
nezletilých, 

b) vytváří multidisciplinární týmy k řešení patologických jevů a náročných sociálních situací,  
c) zajišťuje prevenci s důrazem na oblast sociální prevence a protidrogovou prevenci, 
d) komplexně řeší problematiku prevence kriminality na území města Příbram, 
e) ve spolupráci s příslušnými orgány utváří podmínky nezbytné pro tvorbu a realizaci 

specificky zaměřených a vnitřně provázaných preventivních programů, 
f) provádí monitoring možnosti získání finanční podpory v oblasti prevence kriminality, podílí 

se na administrativním zpracování odborných podkladů pro podání žádostí a čerpání dotací 
z dotačních titulů, 

g) vytváří projektové týmy, komplexně realizuje projekty prevence kriminality. 
 

 

   

 2.1.3 Ostatní činnosti 

a) zpracovává pověření, návrhy dohod o provedení práce nebo pracovní činnosti z oblasti 
odboru a podklady pro výplatu dohod, 

b) administruje a kontroluje ekonomický provoz (prvky, kapitoly – rozpočet) odboru, zpracovává 
návrhy rozpočtu odboru a podklady pro provedení rozpočtových změn, 

c) přijímá a zajišťuje komplexní zpracování žádostí o finanční podporu města v oblasti 
sociálních věcí a zdravotnictví, 

d) dohlíží nad včasným vyúčtováním a kontroluje správnost použití účelově vázaných 
prostředků dle stanovených podmínek uzavřených smluv, 

e) zajišťuje věcnou (obsahovou) správnost a úplnost administrativy a spisové služby, včetně 
stanoveného způsobu archivace písemností odboru, 

f) koordinuje spolupráci města s poskytovateli sociálních služeb a místními organizacemi 
handicapovaných občanů a seniorů,  

g) přijímá a vyřizuje korespondenci zaslanou odboru občany, příslušnými úřady a odbory 
ministerstev, soudy, státními zastupitelstvími, policií, městskou policií, probační a mediační 
službou, vězeňskou službou, psychiatrickými, protialkoholními a protitoxikomanickými 
léčebnami a jinými zdravotnickými zařízeními, školskými zařízeními a zařízeními sociálních 
služeb, 

h) koordinuje komunitní plánování a síťování sociálních služeb, 
i) spolupracuje s příslušnými odbory při tvorbě a vydávání vnitřních předpisů a organizačních 

norem města, 
j) odbor má metodickou a administrativní příslušnost k příspěvkové organizaci Centrum 

sociálních a zdravotních služeb města Příbram. 
 

 

 

2.2.1 Činnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí 
     V rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností: 

a)  komplexně zajišťuje činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí dle zákona o sociálně-
právní ochraně dětí, zejména: 
a. ověřuje rodinné a výchovné prostředí, zajišťuje péči pro ohrožené děti, 
b. zajišťuje práva dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů 

dítěte a působí k obnovení narušených funkcí rodiny,   
c. zajišťuje neodkladnou péči dítěti, které se náhle ocitlo bez rodičů,   
d. poskytuje pomoc při překonávání nepříznivých sociálních podmínek a výchovných vlivů 

při péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost,   
e. na vyžádání podává zprávy soudu a státnímu zastupitelství o poměrech dítěte, 
f. zabezpečuje činnost komise pro sociálně právní ochranu dětí, 
g. vykonává poradenskou činnost a poskytuje pomoc rodičům a osobám odpovědným za 

výchovu nezletilého dítěte při praktickém výkonu rodičovské odpovědnosti, 
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h. poskytuje pomoc rodičům nezletilých dětí při sepsání a podání návrhů k soudu, které 

jsou ve prospěch nezletilých dětí, 
i. vyhledává děti, jejichž rodiče nebo jiné osoby zodpovědné za jejich výchovu, neplní své 

povinnosti uložené zákonem, případně výchovu dětí ohrožují nebo narušují, 
j. pravidelně sleduje vývoj v rodinách s dětmi, u nichž jsou uložena výchovná opatření, 
k. zajišťuje řešení sociálně právní situace dětí umístěných v ústavní péči, 
l. sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné fyzické osoby než rodiče, 
m. vykonává funkci kolizního opatrovníka nebo poručníka a činí neodkladné úkony v zájmu 

dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy mu není ustanoven poručník nebo pokud se 
ustanovený poručník neujme své funkce, 

n. zabezpečuje součinnost s okresním soudem, orgány Policie ČR a zdravotnickými 
zařízeními tak, aby v zájmu dítěte, které se ocitne v krizové situaci, byla nepřetržitě 
zabezpečena realizace okamžité pomoci kompetentních orgánů, 

o. spolupracuje s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně při plnění úkolů na 
úseku sociálně právní ochrany dětí ve vztahu k cizině a se zastupitelskými úřady, 

p. pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny, zpracovává individuální plán 
ochrany dítěte, 

q. pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich 
rodin, 

r. vede evidenci a spisovou dokumentaci dětí dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 
s. zajišťuje statistickou evidenci a výkaznictví, 

b) ukládá výchovná opatření podle zvláštního právního předpisu, 
c) ve věcech osvojení a pěstounské péče: 

a. vyhledává děti vhodné k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče a vede 
příslušnou dokumentaci, 

b. přijímá žádosti fyzických osob, které mají zájem stát se osvojiteli nebo pěstouny, 
c. vyhledává osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny, 
d. uzavírá s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče a sleduje jejich naplňování, 

d) účastní se soudního řízení a podává soudu návrhy nebo podněty: 
a. na nařízení předběžného opatření, ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho 

život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, 
b. na omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, 
c. na rozhodnutí o splnění podmínky osvojení spočívající v tom, že rodiče o své dítě 

neprojevují zájem, 
d. na stanovení výživného na dítě,  
e. na zahájení řízení ve věci určení otcovství k nezletilému dítěti, 

e) vydává rozhodnutí o: 
a. uložení povinnosti rodičům využít odborného poradenského zařízení, pokud si rodiče 

odbornou pomoc nezajistili, ačkoliv dítě nebo zájem dítěte takovou pomoc nezbytně 
vyžadují, 

b. úhradě nákladů souvisejících s převzetím dítěte na území ČR, 
c. svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, 
d. svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se osvojitelem, 

f) naplňuje standardy kvality sociálně právní ochrany dětí, provádí jejich pravidelné 
aktualizace, 

g) zpracovává projekty v oblasti své působnosti a zajišťuje jejich realizaci. 
 

 

         2.2.2 Činnosti na úseku sociální a zdravotní péče a sociálního bydlení 

a) vydává osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně průkaz ZTP 
a ZTP/P, 

b) zpracovává podklady pro vydání rozhodnutí nebo stanoviska dle zákona o sociálních 
službách, zákona o pomoci v hmotné nouzi, nebo zákona o státní sociální podpoře, 

c) vykonává terénní sociální práci, sociální práci obce dle zákona o sociálních službách, 
zpracovává standardizovaný záznam; zajišťuje podporu seniorů a handicapovaných osob, 
s důrazem na zjištění a zajištění jejich potřeb, sledování kvality poskytovaných služeb, 
poskytování poradenství a předkládání návrhů preventivních aktivit nebo na přijetí opatření, 
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d) sleduje dostupnost nebo kvalitu sociálních služeb občanům správního území ORP, 
poskytuje poradenství, při absenci péče předkládá návrhy orgánům veřejné správy, včetně 
podnětu k provedení inspekce kvality sociálních služeb, 

e) zajišťuje dle zákona o návykových látkách, a ve znění vyhlášky MZ ČR, tisk a distribuci 
recepturních tiskopisů na léčivé přípravky obsahující omamné látky skupiny I a psychotropní 
látky skupiny II (žádanky a recepty s modrým pruhem). 

 

         

  

 2.2.3 Činnosti na úseku sociální prevence a kurately 

a) v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností komplexně zajišťuje 
činnosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí, dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí 
zejména: 
a. zabezpečuje sociálně-právní ochranu dětí ve vztahu k závažným poruchám chování 

a páchání protiprávní činnosti nezletilými a při neplnění rodičovské odpovědnosti, 
b. plní funkci účastníka řízení a opatrovníka u nezletilých ve vztahu k úkonům 

prováděných orgány trestního řízení, 
b) ukládá výchovná opatření podle zvláštního právního předpisu, 
c) podává soudu návrhy a podněty:  

a. na upuštění od nařízení nebo na prodloužení ochranné výchovy, 
b. na podmíněné propuštění dítěte z výchovného zařízení, 
c. na nařízení ústavní výchovy, její prodloužení nebo zrušení, 
d. na výkon rozhodnutí ve věci realizace ústavní výchovy v případě, že se rodiče 

dobrovolně nepodrobí rozhodnutí soudu, 
d) dle zákona o hmotné nouzi zejména:  

a. zajišťuje součinnost obce s Úřadem práce, 
b. spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb a zajišťuje osobám po výkonu trestu 

nebo v akutní krizi (peněžitou) podporu ze strany Úřadu práce, ubytování a další 
podmínky vedoucí k eliminaci sociálního vyloučení, 

c. na podnět Úřadu práce zahajuje výkon sociální práce, 
e) vykonává terénní sociální práci (depistáž) a sociální práci obce dle zákona o sociálních 

službách, včetně zpracovávání standardizovaného záznamu, 
f) vykonává kuratelu pro dospělé v prostředí společensky nepřizpůsobivých občanů s důrazem 

na podporu a zajištění potřeb, kvality služeb, podmínek resocializace, reintegrace a 
postpenitenciární péče u osob nebo rodin ohrožených sociálním vyloučením, včetně 
poskytování poradenství a předkládání návrhů preventivních aktivit nebo k přijetí opatření, 

g) podílí se na realizaci protidrogové politiky na území obce s rozšířenou působností, za tím 
účelem spolupracuje se státními orgány, s orgány kraje a s poskytovateli služeb v dané 
oblasti, 

h) koordinuje plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity a 
integraci příslušníků romské komunity do společnosti.  

i) zpracovává projekty v oblasti své působnosti a zajišťuje jejich realizaci. 
 

      

 

    2.2.4 Činnosti v oblasti přestupků 

a) vykonává přenesenou působnost ve věcech přestupkového řízení na úseku zdravotnictví, 
alkoholové a nealkoholové toxikomanie a na úseku sociálně-právní ochrany dětí v l. stupni 
správního řízení, 

b) oznamuje uložení finančních sankcí a nákladů řízení, uložených ve správním řízení, Odboru 
ekonomickému Městského úřadu Příbram, který zajišťuje výkon rozhodnutí v případě 
neuhrazení pokut a nákladů řízení uložených rozhodnutími odboru, 

c) na vyžádání policie, soudů, státních zastupitelství a ostatních orgánů veřejné moci  
zapůjčuje přestupkové spisy, 

d) na vyžádání policie, soudů, státních zastupitelství a ostatních orgánů veřejné moci  
vyhotovuje zprávy o pověsti a posudky o občanech.“ 
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Čl. II 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení Organizačního řádu Městského úřadu Příbram, Organizační norma č. 1/2015, 

se nemění. 

2. Tento dodatek byl schválen RM dne 08.03.2021, R.usn.č.202/2021. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem 01.04.2021. 

 

 

 

v Příbrami dne: 09.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslava Poláková  v. r.      Mgr. Jan Konvalinka  v. r.  

        tajemnice MěÚ                  starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


