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Zastupitel Tomanec chce převzít
odpovědnost za město, chce plnou moc
Když dojdou argumenty, začne kopání
V minulých týdnech jsem veřejně
vyjádřil svůj názor na (ne)činnost
vedení města Jihlavy ve věci dlouho
očekávané, připravené, zoufale potřebné a vedením města nepochopitelně odmítané rekonstrukce Telečské a Wolkerovy ulice.
Ke kritice jsem dodal i návrh řešení - oficiálně jsem požádal primátora o plnou moc v této věci za město
jednat, protože odpovědní a z našich
peněz nadstandardně dobře placení
zástupci radnice se k této aktivitě z
nějakého tajemného důvodu nemají.
A začalo se kopat. Bohužel ne do
země, aby se opravily ulice, ale začalo se kopat do oponenta. Reakce přišla přesně tak, jak reagují ti, kterým
dochází argumenty: požaduji prý
nemožné, požaduji prý věci odporující zákonu, a dělám si prý permanentní volební kampaň. Pokud možno zesměšnit, pomluvit, znemožnit
– tak jedná jihlavská radnice se svým
občanem a zastupitelem, který si dovolil mít názor, nebo dokonce nabídnout spolupráci.

Přes noviny jsme si tedy „vyměnili názory“, ale občane, trp dál. Nic
se nezměnilo, věc se nepohnula ani
o kousek. Zdá se, že vedení města
pokračuje v hledání taktiky „jak to
nejde“. Radnice vlastní řešení stále nenabízí, nabídku na pomoc ale
šmahem odmítá. Člověk by tedy čekal aspoň vzkaz, že se někdo o něco
pokusí, ale tohle vedení města je tak
v pohodě, že svým občanům už ani
nic neslibuje.
Často je mně mými názorovými
oponenty z úrovně vedení města
podsouváno, že to se mi to dobře
kritizuje, když nenesu žádnou zodpovědnost. Opakuji, že jsem přijal
hozenou rukavici a oficiálně jsem
podal žádost o udělení plné moci
pro zastupování města ve věci zakázky na rekonstrukci vodovodů a kanalizací v Telečské a Wolkerově ulici.
Chci pomoci tímto způsobem a nabízím, že převezmu rizika spojená s
touto problematikou na svoji osobu.
Miroslav Tomanec,
zastupitel města (Fórum Jihlava)

Z právního stanoviska k žádosti
pana zastupitele Miroslava
Tomance o vydání plné moci:
Poskytnutí plné moci k jednání za město a k jeho zastupování ve
všech činnostech týkajících se veřejné zakázky, by bylo v rozporu se
zákonem o obcích. Z Ústavy ČR
vyplývá, že rozhodování o právním
jednání obce přísluší voleným samosprávným orgánům obce, tedy
zastupitelstvu obce a radě obce, v
rámci jejich pravomoci stanovené
zákonem o obcích.
Z ustanovení zákona o obcích vyplývá, že právní jednání, které by
obec učinila bez předchozího rozhodnutí zastupitelstva obce, případně rady obce, by bylo bez tohoto
rozhodnutí neplatné.
Zmocnění jednotlivého člena zastupitelstva obce k právnímu jednání
za obec zákon nepřipouští. Právně

jednat (rozhodovat) za obec mohou
pouze k tomu příslušné orgány obce
v rámci pravomoci stanovené zákonem o obcích.
Dle zákona o obcích je pouze možné, aby pravomoci rozhodovat záležitosti v samostatné působnosti
obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo radě obce, rada
obce svěřila zcela nebo zčásti starostovi nebo obecnímu úřadu.
Je možné, aby zastupitelstvo města pověřilo člena zastupitelstva města např. k účasti na určitém jednání,
nebo aby jej pověřilo určitou činností; nemůže se však jednat o zastupování města v právních vztazích,
tedy o zmocnění k právnímu jednání
za město, spočívajícímu např. v uzavírání smluv za město.
-tz-

Máte sociální problémy? Co s tím…

Komunitní plán sociálních služeb je
užitečným průvodcem v nabídce
Tentokrát jsme oslovili náměstka primátora Vratislava Výborného
konkrétními otázkami z jeho oblasti
sociálních služeb.
Pane náměstku, v minulém čísle
Novin Jihlavské radnice jste informoval naše občany o tom, že podrobné informace o organizacích
a jimi poskytovaných službách
naleznou v Komunitním plánu sociálních služeb statutárního města
Jihlavy. Mohl byste nám přiblížit,
co to je komunitní plán?
Jak jsem již minule uvedl, Komunitní plán sociálních služeb je jedním ze strategických dokumentů
města. Jeho cílem je poskytnout přehled o základní síti sociálních služeb
a nastavit funkčnost celé sítě takovým způsobem, aby město Jihlava
disponovalo kvalitními a dostupnými sociálními službami pro nejširší
okruh obyvatel.
Jak takový Komunitní plán vzniká?
Komunitní plán sociálních služeb
vzniká na základě určitého procesu,
ve kterém jsou zpracovávány materiály pro sociální oblast. Komunitní plánování probíhá za účasti lidí,
kteří žijí v dané oblasti a jsou nějak vázáni jak k sobě navzájem, tak
k místu, kde žijí. V případě sociálních služeb se tedy jedná zejména
o zástupce uživatelů, což jsou lidé

v nepříznivé sociální situaci, kterým jsou služby určeny, zástupce
poskytovatelů, což jsou organizace
poskytující sociální služby, a zástupce města Jihlavy jako zadavatele sociálních služeb, ale i další veřejnosti,
jíž je téma sociálních služeb blízké.
Od kdy město komunitně plánuje?
Město Jihlava se do projektu „Komunitní plánování sociálních služeb“ zapojilo již v roce 2005. První
Komunitní plán sociálních služeb
statutárního města Jihlavy byl schválen v září 2007. V současné době má
město již druhý Komunitní plán sociálních služeb, který byl Zastupitelstvem města Jihlavy schválen v červnu 2016.
V čem vidíte největší přínos komunitního plánování?
Z mého pohledu je největším přínosem to, že do procesu komunitního plánování se mohou zapojit
všichni, kterých se předmětná oblast týká. Jeho prostřednictvím tak
lze ve městě plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly potřebám
občanů a specifikám města. Dalším
přínosem je zvyšování efektivity investovaných finančních prostředků,
neboť mohou být vynakládány jen
na takové služby, které jsou potřebné. Rozšiřování potřebných služeb,
ale zejména dodržování standardů

kvality sociálních služeb ze strany
poskytovatelů, vede ve svém důsledku ke spokojenosti jak na straně uživatele služeb, tak i zadavatele, a v neposlední řadě i poskytovatele, jehož
činnost je podporována.
Hodlá město komunitně plánovat i do budoucna?
Určitě ano. Komunitní plánování
není ukončený proces, protože tak,
jak se vyvíjí naše společnost, vyvíjí a
mění se potřeba jednotlivých služeb.
Pokud chceme, aby se nám v našem
městě dobře a kvalitně žilo, musíme tyto změny průběžně sledovat,
reagovat na ně a přijímat v souladu
s finančními možnostmi města taková opatření, která by vedla ke správnému fungování služeb. Komunitní
plán by neměl být pouhým soupisem
možných služeb, ale měl by umět citlivě regulovat případnou další nabídku, aby se nestala předmětem „ boje
o klienta “ se stejnou službou.
Má město připravené nějaké novinky v sociální oblasti pro naše
spoluobčany?
Samozřejmě. Město Jihlava například připravuje takzvaně „na zelené
louce“ výstavbu nového Komunitního centra sociálních služeb pro
organizace realizující činnosti v sociální oblasti pro občany města Jihlavy. Komunitní centrum sociálních
služeb bude mít za úkol zejména

sloučit poskytování sociálních služeb organizacemi pro jednotlivé
typy zdravotního postižení do jednoho místa, poskytnout zázemí pro
spolkovou či svépomocnou činnost
organizací zdravotně postižených,
případně seniorských organizací, a
tím zajistit vyšší dostupnost těchto
služeb pro naše občany. Práce na přípravě studie a zadávací podmínkách
průběžně připravujeme ve spolupráci se zástupci poskytovatelů sociálních služeb.
Dále bych se chtěl v krátkosti zmínit o tom, že v letošním roce město
v rámci Týdne sociálních služeb, který připadá na začátek října, plánuje
seznámit širokou veřejnost s organizacemi působícími v sociální
oblasti a jejich službami, a to dne
4. 10. 2017 v DIODu formou besedy. Také jsme na tento týden připravili bohatý program, o kterém
bych rád podrobně pohovořil v měsíci září.
Kde se mohou občané s komunitním plánem seznámit?
Komunitní plán sociálních služeb
statutárního města Jihlavy, který je
zveřejněn na webových stránkách
města Jihlavy https://www.jihlava.
cz/komunitni-planovani-ve-meste-jihlave/d-333816.
-tz-

