ZÁPIS
Zápis z jednání řídící skupiny komunitního plánování (KPSS)

č.2 /2017
ze dne 22.2.2017
č.j.:

MUUO.

č. spisu:
počet listů:
počet příloh:
počet listů příloh:

Přítomni:

JUDr. Zdeněk Ešpandr, předseda ŘS, Jiří Preclík, Mgr. Martina
Třešňáková, Marcela Šlezingrová, členové ŘS. Bc. Anna Škopová,
koordinátorka KPSS.

Omluveni:

Mgr. Sedláčková

Zapisovatel:

Bc. Anna Škopová

Místo a čas jednání:

Zasedací místnost

Hosté:

Ing. Vladimíra Lesenská, ředitelka ÚP, Mgr. Pavla Vaňousová, Ing.
Ivana Míkulecká, ÚP.

Program:
1. Zahájení. Kontrola zápisu z minulého jednání.
2. Informace ÚP – novela zákona o pomoci v hmotné nouzi.

K bodu 1.
Zahájení. Kontrola zápisu z minulého jednání ŘS.
JUDr. Zdeněk Ešpandr přivítal členy ŘS KPSS.
Zápis z minulého jednání ŘS – bez připomínek.
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K bodu 2.
Informace ÚP – novela zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Ing. Vladimíra Lesenská – ředitelka ÚP
Mgr. Pavla Vaňousová – nepojistné sociální dávky pavla.vanousova@uo.mpsv.cz
Ing. Iva Mikulecká – spolupráce s obcemi a zaměstnavateli ivana.mikulecka@uo.mpsv.cz
Novela zákona platná od 1.2.2017 upravuje
§ 12 zvýšení příjmu vlastní prací
• Jako možnost zvýšení příjmu vlastní prací se posuzuje
- započetí výdělečné činnosti u osoby nepracující,
- zvýšení rozsahu a intenzity výdělečné činnosti,
- možnosti vykonávat lépe placenou výdělečnou činnost.
• Za projevenou snahu o zvýšení příjmu vlastní prací se považuje
- prokázaná vlastní snaha o zvýšení příjmu z výdělečné činnosti ve smyslu
odstavce 1, zejména aktivní součinností s krajskou pobočkou Úřadu práce ve
spojitosti s evidencí uchazečů o zaměstnání, využitím služeb agentur práce,
inzerce, nabídek výdělečné činnosti prostřednictvím internetu a
korespondence se zaměstnavateli,
-

výkon veřejně prospěšných prací nebo krátkodobého
zprostředkovaného krajskou pobočkou Úřadu práce,

zaměstnání

-

výkon veřejné služby, je-li tato služba vykonávána alespoň v rozsahu 20 hodin
měsíčně, a to pouze po dobu, kdy osoba nadále splňuje podmínku uvedenou v
písmenu a).

Veřejná služba
-

Veřejnou službou se rozumí pomoc obcím nebo dalším subjektům zejména v
oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných
prostranství, pomoci v oblasti kulturního a sportovního rozvoje a sociální péče.
Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci
uchazečů o zaměstnání na základě písemné smlouvy, která obsahuje základní údaje o
těchto osobách (jméno, popřípadě jména, příjmení, den, měsíc a rok narození a trvalý
pobyt), místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby, uzavřené s krajskou pobočkou
Úřadu práce po dohodě s obcí nebo dalším subjektem. Za výkon veřejné služby
nenáleží odměna.

-

Při sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se pro výkon veřejné služby použijí
pracovněprávní předpisy. Pro výkon veřejné služby osobou mladší 18 let se použijí
pracovněprávní předpisy upravující pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců. V
případě uzavření smlouvy o výkonu veřejné služby je krajská pobočka Úřadu práce
povinna uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na
zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou službu způsobí nebo která jí bude
způsobena, pokud se s obcemi nebo dalšími subjekty nedohodne jinak.

-

Krajská pobočka Úřadu práce se může dohodnout s obcemi nebo dalšími subjekty na
organizování veřejné služby. Písemná smlouva uzavřená podle věty první obsahuje
podmínky vedení evidence osob vykonávajících veřejnou službu (evidence obsahuje
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základní údaje o těchto osobách, včetně informací o zahájení výkonu veřejné služby, o
jejím ukončení a její hodnocení), udělování závazných pokynů při výkonu veřejné
služby, zabezpečování kontroly výkonu veřejné služby a způsob zajištění ochranných
prostředků a pracovních pomůcek. Krajská pobočka Úřadu práce poskytne
organizátorovi veřejné služby příspěvek ve výši až 1000 Kč na ochranné pomůcky a
pracovní prostředky na jednu osobu vykonávající veřejnou službu.
-

-

-

Veřejná služba – 20 hodin – dávka pomoci v hmotné nouzi se nemění,
Klient – vykonavatel, zaměstnavatel – organizátor.
Od doby platnosti zákona - tři měsíce tolerance – seznámení klientů se zákonem. Po
půl roce neaktivity – možnost snížení dávky na existenčním minimu
Výjimky – § 3 zákona o hmotné nouzi - osoby zdravotně postižené, ženy na MD,
nezaopatřené děti, osoby pobírající podporu v nezaměstnanosti, druhý stupeň
invalidity apod.
Více než 30 odpracovaných hodin – navýší se dávka až o 605 Kč
Dávku lze navýšit o až 300 Kč na náklady s hledáním práce. Např. lze proplatit do výše
300 Kč lékařskou prohlídku nebo dopravu, telefony.
Dohoda o výkonu veřejné služby bude sepisovat pracovnice HN (Králová,
Richtrmocová mezi ÚP a klientem.
Další smlouva bude uzavřena mezi ÚP a zaměstnavatelem - organizátorem. Každý
měsíc doloží organizátor docházku a počet odpracovaných hodin včetně hodnocení
pracovníka.
Do data následujícího měsíce musí také klient - vykonavatel doložit odpracované
hodiny. Pokud nedodrží dohodu, ÚP od ní odstoupí a následují sankce.
Nemoc musí být doložena.
Smlouva mezi organizátorem a ÚP se uzavírá zpravidla na dobu dvou let.

Informace ředitelky ÚP
- Nezaměstnanost 3.8%
- ÚP vyplácí 120 dávek pomoci v hmotné nouzi. Na veřejné práce se předpokládá
vhodných 65 lidí.
- Nově uzavřené dohody o provedení práce a pracovní činnosti – musí být minimálně
20 hodin a minimální mzda.
S těmito informacemi byly seznámeny všechny obce, neziskové organizace, sportovní
kluby, organizace zřizované obcemi, církevní organizace.
Organizátor si určuje, pro jakou činnost a odkdy do kdy a počet vykonavatelů. Pro ty
zajišťuje BOZP.
Pojištění za škodu – nová smlouva nebo dodatek lze refundovat úřadem práce.
Obec se na veřejné službě podílí jen jako organizátor, případně sociální prací.
Ředitelka ÚP nabízí
Poradenské dny ÚP – jednalo by se o vzájemné propojení činností mezi obcemi, ÚP a
klienty.
JUDr. Zdeněk Ešpandr v. r.
předseda řídící skupiny
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