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„Statut pro činnost lokálního partnerství“ 

postavení orgánu a jednací řád 

 

I. PREAMBULE 

 

1. Posláním lokálního partnerství je vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro 

uspokojování sociálních potřeb občanů, zejména v oblasti sociálního začleňování a 

preventivních aktivit (bydlení, dluhy, zaměstnanost, bezpečnost, sousedské vztahy, prevence 

kriminality, zdraví, vzdělávání, přístup ke službám a sociální práce, rodinná politika, 

ohrožené děti a mládež, genderově podmíněné násilí a diskriminace, zvyšování kvality života 

a vyšší stupeň začlenění do společnosti a eliminace sociálních bariér).  

2. Cílem lokálního partnerství je zvyšování kvality a efektivity poskytovaných služeb, činnosti 

státních orgánů a institucí ve městě Dubí.  

3. Metodou práce lokálního partnerství je: 

- Výměna informací a předávání zkušeností,  

- Koordinace práce jednotlivých aktérů 

- Hodnocení kvality různých oblastí života ve městě Dubí, hledání vzájemných vztahů 

mezi jevy a jejich podmíněnostmi 

- Vytvoření a realizace kontrolních mechanizmů, které kvalitu sledují 

- Společné plánování rozvoje a spolupráce v oblasti sociálně-začleňovacích a 

preventivních aktivit 

- Zpracování metodických materiálů 

4. Činnost lokálního partnerství se řídí tímto statutem a jednacím řádem. 

5. Lokální partnerství předkládá výstupy své činnosti starostovi města Dubí a předkládá 

starostovi města návrhy a doporučení. 

6. Lokální partnerství se zřizuje na dobu neurčitou. 
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II. STATUT 

 

1. Lokální partnerství je odborným poradním orgánem starosty Města Dubí. 

2. Lokální partnerství bylo vytvořeno na základě již historické tradice a léty podložené praxe. 

Vznik lokálního partnerství bylo v roce 2016 na popud Agentury pro sociální začleňování. 

3.  Členy lokálního partnerství jmenuje rada města Dubí z řad zástupců města Dubí, jeho 

organizačních složek a příspěvkových organizací, občanů, zástupců klientů sociálních služeb, 

zástupců poskytovatelů sociálních služeb, úřadů, NNO a další. Členy lokálního partnerství 

navrhuje Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále 

jen „ASZ“), členové rady města, pracovníci města, zástupci organizací činných ve městě a 

členové lokálního partnerství. 

4. Lokální partnerství předkládá starostovi informace, doporučení a návrhy, ať již na vyžádání 

nebo bez vyžádání.  

5. Starosta města dává podněty lokálnímu partnerství k projednání. Přijímá stanoviska a 

doporučení lokálního partnerství a tyto dle svého uvážení projednává v radě města a aplikuje 

do řízení města v rámci jeho kompetencí.  

6. Lokální partnerství může podat podnět k projednání radě města napřímo.  

 

III. ORGANIZACE  

 

1. Členství v lokálním partnerství je dobrovolné a míra, četnost zapojení závisí pouze na něm a 

jeho objektivních a subjektivních možnostech.  

2. Lokální partnerství řídí tajemník, kterého jmenuje / odvolává starosta města Dubí z řad členů 

lokálního partnerství. V případě potřeby zastupuje tajemníka jím určený jiný člen lokálního 

partnerství. 

3. Členem lokálního partnerství je fyzická osoba jmenovaná radou města. Člen zastupuje 

organizaci nebo organizační složku participující ve městě Dubí v oblasti sociálně-

začleňujících a preventivních aktivit, je-li na jejím území poskytována služba tohoto 

charakteru. Členem lokálního partnerství může být i taková osoba, která nezastupuje 

organizaci či organizační složku (např. aktivní občan).  

4. Členové lokálního partnerství mohou přivádět na jednání své kolegy, odborníky z praxe, 

zástupce úřadů. Tito se účastní jednání lokálního partnerství jako hosté. 

5. Lokální partnerství je tvořeno minimálně 5 členy. 

6. Funkční období je na dobu neurčitou.   
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IV. ÚKOLY 

  

7. Lokální partnerství plní zejména tyto úkoly:  

a. Přináší odborné názory, návrhy koncepce a opatření v oblasti sociálního začleňování, 

sociálních služeb, preventivních aktivit v oblastech určených v čl. I, odst 1.  

b. Sleduje efektivitu činnosti poskytovaných služeb sociálního charakteru ve městě Dubí.  

c. Společnými silami se snaží systematicky řešit problémy spjaté s nezaměstnaností, 

sociálním vyloučením a dalšími sociálně patologickými jevy ve městě Dubí. 

d. Plní společně úkoly, kterými je prověřilo město Dubí, prostřednictvím tajemníka 

lokálního partnerství. 

e. Členové společně plánují rozvoj a spolupráci v oblasti služeb preventivního 

charakteru.  

f. Členové participují společnými silami na veřejně prospěšném zájmu a podílejí se na 

definování veřejného zájmu. 

g. Členové sledují a rozvíjí odbornost poskytovaných služeb ve městě a spádových 

oblastí města. 

h. Členové podporují spolupráci, výměnu, předávání zkušeností a informací v oblasti 

problematiky preventivních aktivit spjatých s nezaměstnaností, nezaměstnatelností, 

sociálním vyloučením a dalšími sociálně patologickými jevy, formou společných 

jednání nebo výměnných stáží zaměstnanců. 

 

 

V. JEDNACÍ ŘÁD   

 

1. Lokální partnerství připravuje, svolává a řídí tajemník. Kompetence může tajemník delegovat 

na jím pověřenou osobu.  

2. Tajemník svolává prezenční jednání alespoň 5 pracovních dní před termínem konání a rozešle 

návrh programu s příslušnými materiály všem členům k prostudování. Materiály a body do 

jednání lokálního partnerství přidává do programu jednání kterýkoli z členů, a to 

prostřednictvím tajemníka. 

3. Jednání lokálního partnerství probíhá především prezenčně, může se uskutečnit i distančně 

formou videokonference nebo kombinací těchto forem. Zasílání materiálů, komunikace a dílčí 

diskuse probíhají e-mailem. 

4. Jednání řídí tajemník:   
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a. předkládá návrh programu ke schválení 

b. řídí projednávání jednotlivých bodů programu včetně diskuse 

c. je zodpovědný za dodržování časového harmonogramu 

d. je povinen zajistit zápis z průběhu jednání včetně diskuse a to v termínu do 14 dnů od 

jednání, neprodleně zasílat všem členům relevantní informace. Nedílnou součástí 

zápisu je kopie prezenční listiny. 

5. Členové lokálního partnerství se účastní jednání. Mají právo vyjadřovat názory, navrhované 

postupy, diskutovat a v průběhu jednání připomínky k projednávaným tématům. 

6. Každý ukončený bod programu musí být zformulován do zápisu, neukončený bod musí mít 

záznam o navrhovaném řešení včetně časového horizontu, je-li to vhodné. 

7. Lokální partnerství se usnáší hlasováním: 

a. Každý člen má v hlasování právě jeden hlas. Hosté nemají právo hlasovat, mají pouze 

hlas poradní.  

b. Člen lokálního partnerství může jednat a hlasovat v zastoupení jiné, jím pověřené 

osoby.  

c. Lokální partnerství je usnášeníschopné při účasti alespoň tří členů, kteří nezastupují 

město či jeho organizačních složku. 

d. Lokální partnerství rozhoduje konsenzuálně. V případě, že není možné dojít ke shodě, 

poté lokální partnerství rozhoduje hlasováním. Stanovisko lokálního partnerství může 

být v tomto případě schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů. 

8. Člen lokálního partnerství je povinen plně respektovat rozhodnutí, v případě nesouhlasu člena 

s usnesením má právo člen toto prohlásit za spor, který se řídí čl. VI. 

9. Každý člen má právo si k projednané problematice přizvat na jednání lokálního partnerství 

odborníka. Přítomnost přizvaného hosta oznámí tajemníkovi lokálního partnerství.  

10. Starosta města Dubí má právo zúčastnit se jednání, popřípadě za sebe vyslat náhradníka a 

může zvát na jednání lokálního partnerství hosty. 

11. Členové rady se mohou účastnit jednání lokálního partnerství, pokud svou účast dopředu 

oznámí tajemníkovi.  

12. V případě potřeby je možné vytvořit pracovní skupinu složenou z členů lokálního partnerství, 

kteří projeví zájem a z dalších dobrovolníků zainteresovaných na dané problematice. Pracovní 

skupina pracuje na základě zadání formulovaného lokálním partnerstvím. Pracovní skupina 

seznámí se svými závěry všechny členy lokálního partnerství. 
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VI. HOSPODAŘENÍ  

 

1. Náklady na cestovné a jiné výdaje či náhrady nejsou členům lokálního partnerství hrazeny. 

 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Tento statut a jednací řád nabývají účinnosti dnem vydání 26. 10. 2021 

 

2. Tímto zřizuji lokální partnerství a schvaluji jeho statut a jednací řád 

 

3. Přílohou tohoto statutu je aktuální seznam členů lokálního partnerství města Dubí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Pípal, v. r. 

starosta města Dubí 
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PŘÍLOHA STATUTU LOKÁLNÍHO 
PARTNERSTVÍ MĚSTA DUBÍ 
 

Usnesením rady města Dubí č. XXX ze dne 26. 10. 2021 jsou jmenováni tito členové lokálního 

partnerství.  

 

Člen Zastoupená 

organizace/organizační 

složka 

Funkce  

Bc. Veronika Lipertová Org. složka města Dubí: 

odbor sociálních vědí a 

školství 

Vedoucí odboru 

Bc. Marie Račkovičová Org. složka města Dubí: 

správce dotací 

Manažerka SPSZ 

Tomáš Pykal  Městská policie Dubí  velitel 

Mgr. Bc. Jan Holub  ZŠ Dubí 1  ředitel školy  

Mgr. Soňa Kosová  ZŠ Dubí 2  ředitelka školy  

Ing. Martina Bečvářová  ÚP Teplice  ředitelka ÚP Teplice  

Mgr. Oto Kovanda  White light1 o.p.s.  vedoucí K – centra Teplice  

Martina Fialová  OSPOD Teplice  vedoucí OSPOD  

Bc. Milan Perlík  PČR OO Dubí  velitel obvodního oddělení  

Mgr. Barbora Bočková  Květina, z. s.  ředitelka  

Mgr. Václav Nikl ASZ  lokální konzultant ASZ  

 

 

 


