
                                                  Příloha č. 1 k bodu jednání ZÚK č. 23.4   

 

Návrh plánu činnosti Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně 

vyloučené lokality na období roku 2020 - 2024 

1. Výbor bude posuzovat efektivnost sociálních služeb v kraji 

2. Výbor projedná strategické materiály, které jsou předkládány sociálním odborem do jednání 

zastupitelstva (Střednědobý plán rozvoje SS ÚK, Akční plán, Protidrogová politika, prevence 

kriminality atd.) a vydá stanoviska výboru k projednávaným materiálům 

3. Výbor se bude vyjadřovat ke krajské síti sociálních služeb, a to zejména s přihlédnutím k 

potřebám obcí, s nimiž bude navázána spolupráce v sociálně integračních aktivitách. 

4. Výbor posoudí, společně s výborem pro zdravotnictví, síť hospicové sítě v kraji a předloží svá 

doporučení 

5. Výbor bude spolupracovat na strategii náhradní rodinné péče a podpoře pěstounství, včetně 

přípravy lepšího propojení dětských domovů a sociálních služeb  

6. Výbor se bude vyjadřovat k jednotlivým podmínkám dotačních titulů a výše dotací z rozpočtu 

ÚK 

7. Výbor se bude vyjadřovat k předkládání krajských projektů do dotačních výzev národních i 

evropských. 

8. Výbor bude spolupracovat s Úřadem práce ČR, a to nejen na krajské, ale i na lokální úrovni. 

9.  Výbor zahájí jednání o možném obnovení spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 
(ASZ).  

10. Výbor bude pořádat setkání s obcemi, na nichž budou představeny již vyzkoušené efektivní 

nástroje řešení nejčastějších, napříč lokalitami se opakujících problémů, a to s důrazem na 

řešení lokální, která jsou v kompetenci a silách obce (např. prostupné bydlení, prostupné 

zaměstnávání, vytváření tréninkových míst, sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek, 

veřejná setkávání představitelů obce s obyvateli lokalit, zřízení domovníků a asistentů 

prevence kriminality, změna pravidel přidělování bytů, podpora sociálních a prorodinných 

služeb a volnočasových aktivit, úprava spádovosti základních škol, podpora vzdělávání hůře 

vzdělavatelných žáků na středních školách, atp. 

11. Výbor naváže spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) a bude iniciovat 

obnovení spolupráce mezi krajem a ASZ.  

12. Výbor bude společně s ASZ  pořádat setkání s obcemi, na nichž budou představeny již 

vyzkoušené efektivní nástroje řešení nejčastějších, napříč lokalitami se opakujících problémů, 

a to s důrazem na řešení lokální, která jsou v kompetenci a silách obce (např. prostupné 

bydlení, prostupné zaměstnávání, vytváření tréninkových míst, sociálně odpovědné zadávání 

veřejných zakázek, veřejná setkávání představitelů obce s obyvateli lokalit, zřízení domovníků 

a asistentů prevence kriminality, změna pravidel přidělování bytů, podpora sociálních a 

prorodinných služeb a volnočasových aktivit, úprava spádovosti základních škol, podpora 

vzdělávání hůře vzdělavatelných žáků na středních školách, atp.) 

13. Výbor naváže spolupráci s obcemi v kraji, které mají problémy s výskytem sociálně 

vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených lokalit, a zároveň mají zájem tyto 

problémy řešit. 

14. Ve spolupráci s obcemi výbor navštíví několik sociálně vyloučených lokalit v kraji za účelem 

seznámení se s dobrými příklady z praxe, ale také lokalit, kde se nedaří problémy aktivně 

řešit. 



 

15. Výbor bude iniciovat změny v zákonech a v metodických pokynech MPSV prostřednictvím 

MPSV a Poslanecké sněmovny a ZÚK zejména v oblasti sociálních dávek na bydlení za účelem 

redukce tzv. byznysu s chudobou soukromých pronajímatelů bytů, jehož důsledkem je 

zvýšená míra migrace sociálně a ekonomicky slabých rodin z obce do obce, a za účelem 

stabilizace a optimalizace bydlení těchto rodin v sociálně vyloučených lokalitách. A stejně 

tak  dále bude postupovat i v oblasti nezaměstnanosti za účelem efektivního a flexibilního 

zprostředkování zaměstnání uchazečů o zaměstnání a jejich uplatnění na regionálním trhu 

práce. 

16. Výbor bude sbírat a zpracovávat podněty z obcí (určené jak pro kraj samotný, tak pro 

centrální úroveň veřejné správy), a posouvat je společně s vlastním stanoviskem radě a 

zastupitelstvu kraje. 

17. Výbor bude iniciovat změny v zákonech prostřednictvím Poslanecké sněmovny a ZÚK 

zejména v oblasti sociálních dávek na bydlení za účelem redukce tzv. byznysu s chudobou 

soukromých pronajímatelů bytů, jehož důsledkem je zvýšená míra migrace sociálně a 

ekonomicky slabých rodin z obce do obce, a za účelem stabilizace a optimalizace bydlení 

těchto rodin v sociálně slabých lokalitách. Dále se výbor pokusí iniciovat úpravu zákona o výši 

nezabavitelné částky v rámci exekučního řízení a v dalších oblastech, které pomohou řešit 

problémy vyloučených lokalit. 

18. Výbor bude při své činnosti spolupracovat s dalšími výbory zastupitelstva Ústeckého kraje 

19. Výbor může na svá jednání zvát externí odborníky z praxe  

 

Projednáno a schváleno na jednání výboru dne 20. 1. 2021, Usnesením č: 005/2VSVBSVL/2021 

 
 
V Zastupitelstvu ÚK po projednání schváleno dne: 25. 1. 2021, Usnesení č: …………………………. 
 

 

Drahomíra Karasová 

předsedkyně Výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality 

 
 
 

 


