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NÁZEV: 
 

Veřejnoprávní smlouva k zajištění SPOD 

 

ANOTACE: 
Městský úřad, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, v souladu s ustanovením §16 zák. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a metodického pokynu MPSV ČR ze dne 
2.11.1995 zajišťuje pohotovost v době mimo pracovní dobu úřadu. Mezi městy bývalého okresu 
je uzavřena veřejnoprávní smlouva o výkonu této pohotovosti. Oddělení sociálně-právní ochrany 
Žďár nad Sázavou navrhuje vypovězení této smlouvy. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 

Rada města bere na vědomí informaci o zajištění pohotovosti Oddělení sociálně-právní ochrany 
dětí MěU Žďár nad Sázavou v době mimo pracovní dobu úřadu. 

Rada města rozhodla vypovědět Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou dne 1. 4. 2009 mezi městy 
Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou za 
účelem společného zajištění části přenesené působnosti zákona 359/199 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí a ukládá starostovi města zajistit zpracování výpovědi.  

 

 

 
Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: 
Sociální odbor 

Předkládá: 
Sociální odbor 

 
 

 

BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: Veřejnoprávní smlouva k zajištění SPOD 
Počet stran:  1 
Počet příloh:  1 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi s rozšířenou působností 

 
Popis 
Městský úřad, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD), v souladu s ustanovením 
§16 zák. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a metodického pokynu MPSV ČR ze dne 
2.11. 1995 zajišťuje pohotovost v době mimo pracovní dobu úřadu. Mezi městy bývalého okresu je 
uzavřena veřejnoprávní smlouva o výkonu této pohotovosti. To znamená, že úřad, který zajišťuje 
pohotovost OSPOD dle odsouhlaseného rozpisu, vykonává tuto pohotovost na území všech obcí 
s rozšířenou působností, které uzavřely tuto veřejnoprávní smlouvu. Důvodem zajištění 
„pohotovosti“ mimo pracovní dobu je situace, kdy by se nezl. dítě ocitlo v ohrožení života a bylo 
nutné ho zajistit a podat návrh soudu na vydání předběžného patření, k jehož legitimitě je 
oprávněn pouze obecní úřad obce s rozšířenou působností. Mezi obcemi s rozšířenou působností 
bývalého okresu Žďár nad Sázavou (Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Žďár nad 
Sázavou, Velké Meziříčí smlouvu vypovědělo na konci minulého roku) byla uzavřena veřejnoprávní 
smlouva, kdy se jednotlivá města střídala vždy v intervalu jednoho kalendářního týdne. Pracovnice 
OSPOD MěU Žďár nad Sázavou navrhují vypovězení této smlouvy. 

Geneze případu 
Na jednání RM č. 62 dne 23. 3. 2009 schválila rada města uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městy Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou za 
účelem společného zajištění části přenesené působnosti zákona 359/199 Sb., o sociálně-právní 
ochraně dětí. Součástí smlouvy je i rozpis služeb, ve které týdny má službu které město. Rozpis 
byl pro následující rok nový, a to vždy před koncem aktuálního kalendářního roku.  

V loňském roce využilo město Velké Meziříčí ustanovení veřejnoprávní smlouvy o možnosti 
vypovězení smlouvy. Ve smlouvě je uvedeno, že kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto 
veřejnoprávní smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná 
běžet prvého dne následujícího pololetí. 

Pohotovost OSPOD tedy od dubna letošního roku zajišťují společně města Nové Město na 
Moravě, Bystřice nad Pernštejnem a Žďár nad Sázavou. Pracovnice OSPOD Žďár nad Sázavou 
se na mě a pana tajemníka obrátily se žádostí o vypovězení této veřejnoprávní smlouvy. OSPOD 
ve Žďáře nad Sázavou byl posílen v rámci projektu MPSV „Podpora standardizace orgánu 
sociálně-právní ochrany“ v roce 2014 o dvě pracovnice. Tyto pracovnice zůstaly na sociálním 
odboru i po skončení projektu. 

Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení počtu pracovnic OSPOD a došlo k jejich zapracování a 
k samostatnosti, není pro pracovnice OSPOD Žďár nad Sázavou tento systém již vyhovující. 
Pracovnice by rády pohotovost, jak nám ukládá zákon, zajišťovaly pouze pro naše správní území 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou. Důvodem je také dobrá znalost 
našeho správního obvodu, a to jak území, tak osob. Každá pracovnice má možnost zjištění 
potřebných informací o klientech v případě nutné intervence z našeho počítačového programu, 
který užíváme k vedení spisové dokumentace sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD). Dnes 
je náklad rovnoměrně rozprostřen mezi všechna města, a to jednou třetinou. Pokud budeme 
sloužit pohotovost samostatně, náklady sice vzrostou, ale jsou hrazeny z dotace na výkon SPOD, 
nebude to znamenat žádný nárok na rozpočet města a my, jako úřad budeme naplňovat 
předepsané standardy SPOD. 

Návrh řešení 
Schválit podání výpovědi veřejnoprávní smlouvy 
 
Varianty návrhu usnesení 
- Schválení výpovědi veřejnoprávní smlouvy s tím, že OSPOD při MěU Žďár nad Sázavou bude 

přenesenou působnost vykonávat samostatně 
- Neschválení výpovědi veřejnoprávní smlouvy s tím, že OSPOD při MěU Žďár nad Sázavou 

bude přenesenou působnost částečně vykonávat společně s městem Nové město na Moravě a 
městem Bystřice nad Pernštejnem 

Doporučení předkladatele 
viz návrh usnesení 

Stanoviska  
Nejsou 
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