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KOMISE PRO PRÁCI SE SENIORY 

RADY MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ  

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Komise pro práci se seniory (dále jen „Komise“) je zřízena Radou města Ústí nad Orlicí 
(dále jen „RM“) jako její iniciativní a poradní orgán. 

2. Komise je ze své činnosti odpovědna RM. 
3. Počet členů komise je lichý, komise je nejméně 7 členná. 
4. Předsedou komise je člen koaliční strany zastupitelstva města. 
5. Komise předkládá RM návrhy a náměty týkající se života seniorů, důchodců města Ústí 

nad Orlicí.  
 

II. Působnost komise 
 
Do působnosti komise patří výlučně záležitosti spadající do samostatné působnosti města. 
Komise koordinuje akce složek zajišťujících volnočasové aktivity pro seniory města, jakožto 
jednotlivých klubů a zařízení, tak i příspěvkových a jiných organizací pracujících se seniory a 
pro seniory. 
 
1. Za tímto účelem komise 
2. Podporuje aktivity vedoucí ke zkvalitňování života a integraci především osamělých 

občanů – důchodců, pomáhá k jejich zapojení do veřejného, společenského a kulturního 
života. 

3. Spolupůsobí při organizaci a prohlubování spolupráce s kluby seniorů v partnerských 
městech města Ústí nad Orlicí. 

4. Jedná ve společném zájmu seniorů města s jinými stranami a organizacemi. 
5. Vyjadřuje se k politice města ovlivňující společenský a kulturní život seniorů, volnočasové 

aktivity a za tím účelem podává RM návrhy, podněty. 
6. Pro naplňování uvedených aktivit může samostatně uspořádat společenské, kulturní, 

sportovní, rukodělné a jiné akce. 
7. Předává RM poznatky a připomínky z různých oblastí života ve městě. 
8. Vyjadřuje se k materiálům na základě pověření radou města. 
 

 
III. Jednání komise 

 

1. Komise se ke svému jednání schází podle potřeby, nejméně 1x za měsíc. 
2. Termín zasedání komise určí předseda komise a je uveden v zápise z předcházejícího 

jednání. 
3. Z jednání komise je vyhotoven zápis, který podepisuje předseda komise. 
4. Zasedání komise se účastní vedoucí odboru sociálních služeb, která vyhotovuje zápis. V 

případě její neúčasti zápis vyhotoví pověřená osoba, např. člen. 
5.  Na jednání komise je možné pozvat hosta či zástupce vedení města.  



IV. Povinnosti členů komise 
 

Členové komise pro práci se seniory jsou povinni zachovávat mlčenlivost a chránit před 
zneužitím a ztrátou osobní údaje fyzických osob, s nimiž při výkonu své funkce přijdou do 
styku. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce člena komise. 

 
 

V.  Závěrečná ustanovení. 
 

1. Zápis z jednání komise bude předkládán RM včetně návrhů ve znění zápisu z komise. 
2. Za předložení materiálů RM odpovídá vedoucí odboru sociálních služeb. 
3. Zápis z jednání obdrží členové komise elektronickou poštou nebo papírovou formou. 
4. Zápisy jsou uloženy na odboru sociálních služeb. 
5. Zápisy jsou zveřejňovány na webových stránkách města. 
 
 
Schváleno usnesením Rady města Ústí nad Orlicí  č. ………………………… ze dne …………. 
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