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Zápis 
Poradenský den mikroregionu Zábřežsko č. 7 

19.09.2013, MěÚ Štíty 
 

 
Jednání zahájeno ve 13:45 hod. 

Počet stran: 2 

 
 

Program: 
 

1. Zahájení a seznámení s programem 

2. Sociální služby (informace Odboru sociálních věcí MěÚ Zábřeh) 
3. Aplikace práva pro obce (Mgr. Miroslav Trávníček, právník města Zábřeh) 

4. Vernisáž výstavy Egyptologie, úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze 
 

1. Zahájení a seznámení s programem 

Účastníci byli seznámeni s orientačním průběhem setkání v rámci Poradenského dne. 

 

2. Sociální služby (informace Odboru sociálních věcí MěÚ Zábřeh – Bc. Machová, 
Bc. Kapplová) 

Bc. Miroslava Machová seznámila přítomné s činností Odboru sociálních věcí MěÚ Zábřeh. Chod odboru 
zajišťují 2 oddělení - odd. sociálně-právní ochrany dětí a odd. sociální péče a prevence.  

Cílovou skupinou odd. sociálně-právní ochrany dětí jsou děti do 18 let věku a dané odd. řeší životní 

situace, které se týkají této cílové skupiny. Na tomto oddělení pracují sociální kurátoři pro děti a mládež, 
pracovník náhradní rodinné péče a terénní sociální pracovníci.  

Cílovou skupinou odd. sociální péče a prevence jsou osoby se zdravotním postižením nebo      
s duševním onemocněním, osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby, osoby s různým stupněm 

omezení způsobilosti k právním úkonům, osoby ohrožené sociálním vyloučením, které může nastat  
důsledkem stáří, zdravotního postižení či jiné sociální události, osoby ohrožené rizikovým způsobem 

života, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí 
v nejistém či neadekvátním bydlení, nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy, imigranty a rodinami 

s dětmi /např. vztahové problémy v rodině, které vedou k ohrožení dětí/. Dané odd. poskytuje základní 

a specializované sociální poradenství pro zmíněné cílové skupiny, vyhledává klienty v jejich přirozeném 
prostředí a individuálně s nimi pracuje, zabezpečuje poskytnutí služeb osobám, kterým je ukončena 

hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, zprostředkovává klientům další pomoc, ochranu nebo služby, 
které povedou k vyřešení nepříznivé sociální situace, asistenci při jednání s organizacemi, pracuje 

s osobami v hmotné nouzi, vydává rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového 
pojištění, vyřizuje opatrovnické věci osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům, odd. zajišťuje 

výkon opatrovníka osobám s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům a vystavuje 

parkovací průkazy pro osoby těžce zdravotně postižené. Dále na oddělení působí kurátor pro dospělé, 
jehož cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo 
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ochranné výchovy nebo výkonu trestu a s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se 

společností.   

Bc. Machová dále připomněla reformu v sociální oblasti, ke které došlo s účinností od 01.01.2012. Jedním 

z jejích výsledků je také skutečnost, že výplata veškerých nepojistných sociálních dávek, ať už dávky 
v hmotné nouzi, či příspěvek na péči a mobilitu přešly z obcí s rozšířenou působností do kompetence 

úřadů práce. 

Na závěr svého vystoupení zástupce obcí požádala o spolupráci při předcházení sociálních problémů 

u jejich občanů. Na Odbor sociálních věcí je možné se kdykoli bez obav obrátit, pokusí se najít nejlepší 
řešení, jak konkrétním osobám pomoci. Obcím rovněž poděkovala za dosavadní spolupráci.  

Následovala diskuse k tématu. 

Bc. Jana Kapplová informovala přítomné o průběhu procesu komunitního plánování sociálních služeb, 

který je realizován v rámci projektu financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
„Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu“. Současně pozvala přítomné na 

Den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb, který se v rámci tohoto projektu uskuteční ve 
dnech 7.–10.10.2013. Dále vyzvala obce, aby se zapojily do přípravy nového komunitního plánu 

sociálních služeb, který bude zpracováván průběhu roku 2015. 

 

Kontakty: 

Bc. Miroslava Machová 
Odbor sociálních věcí MěÚ Zábřeh, sociální kurátorka pro dospělé 

tel.  583 468 121 
e-mail:  miroslava.machova@muzabreh.cz 

 

Bc. Jana Kapplová 
koordinátorka procesu KPSS 

tel. 583 468 120 
e-mail: jana.kapplova@muzabreh.cz 

 
3. Aplikace práva pro obce (Mgr. Trávníček, právník města Zábřeh) 

Mgr. Trávníček připravil zástupcům obcí prezentaci o zdrojích informací nového občanského zákoníku, 

práva obcí, o novelách zákonů upravujících místní samosprávy. Nabídl obcím možnost spolupráce v právní 
oblasti s Odborem vnitřních věcí MěÚ Zábřeh. Jeho prezentace je přílohou tohoto zápisu. 

Kontakt: 
Mgr. Miroslav Trávníček 

Odbor vnitřních věcí MěÚ Zábřeh, právník města 

tel.  583 468 261, 603 221 304 
e-mail: miroslav.travnicek@muzabreh.cz 

 
4. Vernisáž výstavy Egyptologie, úspěchy české vědy objektivem Martina Frouze 

V obřadní síni MěÚ Štíty následovala vernisáž fotografické výstavy Egyptologie, úspěchy české vědy 

objektivem Martina Frouze, kterou připravilo město Štíty. Úvodní slovo pronesl přední český egyptolog 
Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc., zástupce ředitele Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., proděkan pro rozvoj Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze Ing. Jiří Gregor, advokát JUDr. Jiří Brož, předsedkyně nejvyššího soudu 

JUDr. Iva Brožová a starosta města Štíty Bc. Jiří Vogel. 

 

Dne 25.09.2013 zapsala Ing. Kateřina Krejčí 
 
 

 
RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r. 

předseda Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 
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