Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
číslo 218/40/2021
ze dne 26. 3. 2021

k návrhu na zřízení
Komise rady obce pro sociální a zdravotní otázky a péči o seniory
Rada obce Zdiby

I.

Zřizuje
s účinností od 26.3.2021
podle § 102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, Komisi pro sociální otázky a péči o seniory v počtu 5 (pět) členů komise;

II. Stanovuje
1) vymezení základních činností komise, a to následovně, zejména:
i. zjišťování sociálních potřeb jednotlivců a rodin v obci;
ii. zjišťování potřeb osob se zdravotním handicapem;
iii. monitoring zlepšování kvality sociálních a zdravotních služeb občanům;
iv. síťování v rámci pokrytí služeb pro zdravotně a sociálně znevýhodněné
občany;
v. aktivizační programy pro seniory.
2) Vymezení základních povinností komise, zejména:
i. předkládat návrhy, vyjádření, doporučení apod. bezpodmínečně respektující
práva a povinnosti stanovené platnými právními předpisy České republiky,
které musí být věcné, konstruktivní a nesmějí odporovat právnímu řádu a
zájmům obce Zdiby;
ii. řídit se schváleným jednacím řádem.

III. Ukládá
starostce obce Zdiby realizovat úkony související s přijetím tohoto usnesení (zajistit
sestavení komisí a jmenování členů) a informovat občany na webových stránkách
obce Zdiby.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková

Provede:

JUDr. Eva Slavíková

Projednáno s:
Na vědomí:

občané prostřednictvím www.obeczdiby.cz

Přílohy:

-

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 218/40/2021
Rada obce může v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., zákon o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Vedení
obce Zdiby vnímá jako důležitou prioritu participaci občanů na organizování a podpoře
sociálních a zdravotních otázek, se zaměřením na služby sociálně a zdravotně znevýhodněných
občanů a péči o seniory.
Zřízená komise je orgánem obce, který se o věcech, jež budou předmětem jednání komise,
usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce.
Pravidla spolupráce mezi radou a komisemi jsou stanoveny v jednacím řádu komisí.
Komise je při zpracovávání podkladů, včetně návrhů a sdělování závěrů svých zjištění a pro
potřeby rozhodování rady a obce Zdiby, povinna dbát práv a povinností stanovených právními
předpisy platnými pro řešenou věc. Oprávněným požadavkem RO a povinností komise je, aby
návrhy, vyjádření, doporučení apod. předkládané komisí bezpodmínečně s těmito právními
předpisy korespondovaly, musí být věcné, konstruktivní a nesmějí odporovat právním
předpisům.

