Náplně činností komisí Rady města Karviné
Schváleno usnesením RM č. 217 ze dne 23.01.2019

Komise sociální
náplň činnosti komise








Sleduje a hodnotí rozvoj a úroveň sociálních služeb na území města,
kontroluje plnění úkolů a čerpání rozpočtu v oblasti sociální péče,
spolupracuje se Sdružením zdravotně postižených občanů a se všemi organizacemi a
skupinami, které se zabývají humanitární činností, navrhuje na základě schváleného
rozpočtu výši finančních příspěvků jednotlivým organizacím,
sleduje odstranění bariér pro zdravotně postižené občany na území města Karviné,
zabývá se otázkami souvisejícími s činností nadací a nestátních organizací působících
v sociální oblasti, navrhuje na základě schváleného rozpočtu výši finančních příspěvků
jednotlivým nadacím a nestátním organizacím působícím v sociální oblasti,
podporuje rozvoj sociálních služeb vycházejících z komunitního plánu v zájmu
zachování optimální sítě potřebných služeb,
identifikuje potřeby sociálních služeb v rámci území, tj. vytváření sítě služeb v rámci
komunitního plánování.

Komise zdravotní
náplň činnosti komise












Podrobně hodnotí šíři a kvalitu poskytovaných zdravotních služeb na území
statutárního města Karviná,
hodnotí spektrum poskytované:
o ambulantní péče (praktické, pediatrické, odborné)
o lůžkové akutní péče a následné péče
o sociálních služeb,
hodnotí potřeby občanů města na úseku zdraví:
o dostupnosti péče pro invalidní a handicapované spoluobčany (bezbariérové
přístupy, parkovací místa před zdravotnickými zařízeními apod.),
o spolupráce s organizacemi a sdruženími invalidních a handicapovaných
občanů při odstraňování bariér a integraci,
handicapovaných občanů,
o ve spolupráci s Českou lékařskou komorou spoluúčast na možném řešení
problematiky zdravotní péče vyplývající ze stížností občanů,
zabývá se otázkami spojenými s jeselským zařízením,
spolupracuje s hygienickou stanicí při zpracování informací o zdraví občanů města,
podporuje účelné naplňování léčebných a preventivních programů problematiky
civilizačních chorob garantované státem a odbornými lékařskými společnostmi,
připravuje dotační projekty a kontroluje plnění rozpočtové kapitoly zdravotnictví
statutárního města Karviné,
úzce spolupracuje a podporuje občanská sdružení a programy zabývající se
zdravotnickou problematikou,
spolupracuje s Odborem rozvoje MMK při organizování celoměstské akce „Oceňování
dárců krve“ v souladu se Zásadami pro udělení ocenění ve statutárním městě Karviné.

Komise majetková
náplň činnosti komise





Komise se řídí platnými právními předpisy, Zásadami pro nakládání s nemovitým
majetkem, v platném znění.
Projednává a posuzuje záležitosti, týkající se majetku města Karviné:
- převody a nabývání nemovitostí,
- inflační doložka.
Pověřený člen komise je účasten jednání komise pro posouzení, vyhodnocení a stanovení
pořadí žadatelů o uzavření smlouvy o nájmu bytu.

Komise životního prostředí
náplň činnosti














Řeší úkoly na úseku ochrany a zlepšování životního prostředí na území města,
zejména zlepšování kvality ovzduší, vody a půdy,
dohlíží nad rekultivační činností v oblastech intenzívní důlní činnosti (území Karviná‐
Doly, Darkov, Louky),
dohlíží nad provozem a čistotou v zahrádkářských a chovatelských osadách na území
města,
spolupracuje s TS Karviná, a. s., při řešení čistoty města, ukládání a svozu
komunálního odpadu, vývozu odpadkových košů, vývozu nebezpečných odpadů,
odstraňování černých skládek, vybudování a rekonstrukce stanovišť, separace,
plní úkoly vyplývající pro komisi ŽP ze schváleného územního plánu města, případně
z dalších materiálů,
zaujímá stanoviska k nově pořizovaným územním plánům a projektům města
z
hlediska ochrany životního prostředí,
zpracovává odborná stanoviska k materiálům pro Radu města Karviné a Zastupitelstvo
města Karviné z oblasti životního prostředí,
úzce spolupracuje s dalšími organizacemi, institucemi, školami, které svou činnost
rozvíjí na základě vztahu k životnímu prostředí,
komise ŽP se průběžně podílí na prosazování projektů s ekologickým zaměřením
komise pomáhá při osvětě životního prostředí,
komise v průběhu volebního období aktivně zajišťuje výjezdní zasedání do podniků,
firem na území města Karviné, kde bude monitorovat životní prostředí,
komise spolupracuje se všemi odbory MMK a komisemi RM Karviné v problematice
životního prostředí,
kontroluje hodnocení plnění podmínek uložených statutárním městem Karviná dolům
OKD, a. s., při řízení o povolení hornické činnosti a přehled plnění závazků dolů dle
Dohody č. 1/2008 o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů města Karviná a Dohody č.
1/2010 o zajištění ochrany nemovitostí a zájmů města Karviná.

Komise dopravy
náplň činnosti komise





Komisi zřizuje Rada města Karviné jako svůj iniciativní a kontrolní orgán, svá
stanoviska a náměty předkládá radě města.
Základním posláním této komise je prosazování oprávněných potřeb občanů v
územním obvodu města a usilování o jejich realizaci v souladu s celospolečenskými
potřebami, zájmy a finančními možnostmi v rámci schválených rozpočtů města.
Funkce komise:
o iniciativní
o kontrolní
Obě funkce komise, tzn. iniciativní i kontrolní, spolu úzce souvisí. Komise využívá
svých poznatků z kontrolní činnosti při zpracovávání svých iniciativních návrhů a
stanovisek, v opačném směru zase zpracovávání těchto stanovisek signalizuje potřebu
kontrolních akcí.

Funkce iniciativní:
 vyjadřuje se ke zpracovaným studiím územních plánů a perspektivních úvah
o
výstavbě města z hlediska komunikační sítě a dalších otázek spojených
s
dopravou,
 dává stanovisko ke zpracovaným záměrům a studiím týkajícím se dopravy ve městě,
jako např. světelná signalizace, cyklistické stezky, zálivy, parkování a garážování,
 uplatňuje iniciativní návrhy při zpracovávání rozpočtu města, v návaznosti
na
schválený rozpočet posuzuje nutnost zařazení oprav a rekonstrukce místních
komunikací do ročních plánů,
 využívá poznatků z kontrolní činnosti a prosazuje návrhy na zlepšení systému dopravy
a bezpečnosti silničního provozu,
 sleduje vývoj negativních jevů na úseku dopravy a prosazuje realizaci námětů k jejich
zlepšení, případně k jejich odstranění,
 podílí se na přípravě jízdních řádů ČSAD a ČD, navrhuje zlepšení kultury cestování a
dalších služeb spojených s cestováním,
 sleduje stav a dává podněty pro zabezpečení potřeb obyvatelstva, pokud jde
o
zlepšování a rozšiřování služeb silniční dopravy, včetně provozu taxislužby,
 posuzuje návrhy vypracované jinými odbory nebo jinými organizacemi předkládané k
projednání radě města a na zasedání zastupitelstva města na úseku silniční dopravy a
silničního hospodářství, ověřuje jejich správnost a opodstatněnost, zvažuje důsledky
jejich realizace.
Funkce kontrolní:
 průběžně sleduje stav MK a parkování na území města Karviné a poznatků využívá při
posuzování nutnosti zařazování oprav a rekonstrukcí místních komunikací a výstavby
dalších odstavných ploch do ročních plánů, případně dlouhodobých plánů,
 sleduje bezpečnost silničního provozu, provoz světelné signalizace, dopravního
značení a odstraňování závad ve sjízdnosti komunikací a schůdnosti chodníků, včetně
zimní údržby,
 prověřuje náměty na zlepšení systému dopravy taxislužby a bezpečnosti silničního
provozu a prosazuje jejich realizaci,
 sleduje stav přepravy cestujících v městské a příměstské dopravě, včetně
autobusových čekáren a zveřejnění popř. dodržování jízdních řádů.

Komise pro architekturu a územní rozvoj
náplň činnosti komise











Komise je iniciativní a poradní orgán Rady města Karviné,
projednává územně‐plánovací podklady (urbanistické studie, architektonické a
objemové studie, územní generely),
projednává záměr a pořízení územně plánovacích dokumentací a jejich změn,
vydává stanoviska k jednotlivým fázím projednávání územně plánovacích
dokumentací a jejich změn,
napomáhá při posuzování přípravné a projektové dokumentace nejdůležitějších
staveb a souborů staveb, včetně staveb dopravních,
pečuje o vyvážený rozvoj urbanistické struktury města, optimální hospodaření
s
územím, jeho zdroji a vybudovanými fondy, jakož i ochrana přírody a kulturního
dědictví minulosti,
maximální péči věnuje urbanistickému rozvoji městského centra,
zvyšuje rozmanitost, osobitost a estetickou úroveň nové výstavby,
zvýšenou pozornost věnuje komplexnímu řešení a realizaci okolí budov
(urbanistickému parteru), jak po stránce provozní, tak i výtvarné,
vyjadřuje se k architektonickému vzhledu staveb a jejich urbanistickému začlenění
do území ‐ jedná se zejména o stavby bytových domů (nástavby a půdní vestavby,
barevné řešení fasád atd.), občanská vybavení, stavby na exponovaných místech
a stavby v městské památkové zóně.

Komise pro výchovu, vzdělání a kulturu
náplň činnosti komise
•
•

Komise je iniciativní a poradní orgán Rady města Karviné,
projednává podmínky pro plnění školní docházky,

•
•
•
•
•
•

zřizování a zrušování mateřských a základních škol a školských zařízení jim sloužících,
správu a využití škol a školských zařízení,
naplněnost škol a školských zařízení na území města Karviné,
síť mateřských a základních škol a zařízení jim sloužících,
mimoškolní činnost dětí a mládeže,
jmenování a odvolání ředitelů mateřských a základních škol, které zřizuje statutární
město Karviná,
koncepci rozvoje školství,
tématiku z oblasti školství za školy jiných zřizovatelů se sídlem na území města
Karviné,

•
•

•
•

předkládá návrhy a doporučení na řešení problémů v kultuře ke zlepšení kulturnosti ve
městě,
seznamuje se s rozpočtem města, zejména s prostředky určenými na kulturu a sleduje
jejich podíl z celkových výdajů města,

•

sleduje činnost, hospodaření a koncepční záměry městských kulturních zařízení,
předkládá případné návrhy na opatření,

•

seznamuje se s kulturní činností zařízení jiných zakladatelů, která působí ve městě a
možnou koordinací přispívá ke kvalitnímu zabezpečení kulturních dominant,
preferovaných městem,
zabývá se návrhy koncepce celoměstských akcí včetně vybraných významných dnů,
předkládá návrhy na ocenění v oblasti kultury.

•
•

Komise SMART CITY
náplň činnosti komise
Komise jako iniciativní a poradní orgán Rady města Karviné:


Monitoruje, shromažďuje a vyhodnocuje podněty, které navrhují řešení, přinášející
žádané pozitivní změny na území města,



průběžně aktualizuje priority Smart komise v souladu s projektem „Karviná všemi
deseti“,



monitoruje a hodnotí dosažení očekávaných výstupů a výsledků Smart projektů,
navrhuje

a

doporučuje

Radě

města

priority

pro

realizaci

Smart

projektů

včetně doporučení možností financování těchto aktivit,


koordinuje přípravu, realizaci a vyhodnocování jednotlivých opatření realizovaných
projektů,



navrhuje řešení v souladu s rozvojovými osami města,



dohlíží nad synergií a koncepčností jednotlivých řešení,



napomáhá dosažení shody a synergie v městě mezi klíčovými aktéry, uplatňující Smart
řešení.

Komise sportovní
náplň činnosti komise
Komise jako iniciativní a poradní orgán Rady města Karviné:
• dává náměty v oblasti rozvoje sportu a tělovýchovy ve městě a sleduje realizaci
schválených záměrů,
• navrhuje koncepční řešení sportovní problematiky města,
• podílí se na zabezpečení podkladových materiálů o sportovní činnosti ve městě pro
zpracování informativních zpráv pro radu města a zastupitelstvo města,
• prostřednictvím Odboru rozvoje MMK navrhuje výši finančního příspěvku na podporu
tělovýchovy a sportu v rámci přípravy rozpočtu statutárního města Karviná,
•

projednává a vyjadřuje se k návrhům na rozdělení finančních příspěvků na sportovní
činnost ve městě Karviná,

•

podílí se na přípravě i vlastní realizaci celoměstských sportovních akcí pro žáky a
studenty karvinských škol,
spolupracuje s tělovýchovnými jednotami, kluby a sportovními institucemi při
zabezpečení celoměstských sportovních akcí,
sleduje a vyjadřuje se k problematice sportovních tříd ve městě.

•
•

Komise bezpečnostní a prevence
náplň činnosti komise
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Předkládá radě města a primátorovi návrhy na opatření týkající se zajištění
bezpečnosti na území města,
projednává informace a zprávy o stavu zajištění bezpečnosti zpracované Policií ČR a
Městskou policii Karviná a navrhuje stanoviska k nim pro radu města, příp. pro
Bezpečnostní radu,
podává radě města návrhy na uplatnění zájmu SMK při pronajímání nebytových prostor
v objektech města,
projednává a předkládá radě města návrhy programů a projektů v oblasti prevence
kriminality na místní úrovni a v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné
kriminality,
podává radě města návrhy na rozpočet městské policie v rámci své působnosti,
doporučuje radě města vypsání grantového programu v oblasti prevence kriminality a
prevence sociálně patologických jevů včetně tematického určení, vyhodnocuje žádosti
o granty a se stanoviskem je předkládá radě města k rozhodnutí,
sleduje a vyhodnocuje rozvoj městského kamerového systému na území města, jeho
vliv na vývoj bezpečnosti a kriminality, vyjadřuje se k rozmisťování kamer z hlediska
potřeb města, podává návrhy stanovisek a opatření radě města,
projednává koncepci prevence kriminality a závislostí na návykových látkách a jejich
vyhodnocení,
sleduje monitoring užívání návykových látek na území města, navrhuje opatření,
navrhuje změny obecně závazných vyhlášek týkajících se veřejného pořádku (alkohol,
prostituce, hluk atd.).

Rada města Karviné svým usnesením č. 1435 ze dne 20.05.2020 zrušila
s účinností od 01.07.2020 „Zkušební komisi pro zajištění přípravy a průběhu
zkoušek provozovatelů a řidičů taxislužeb“. Na základě novely zákona
č. 115/2020 Sb. byl zrušen odstavec 1 §21b, kterým bylo dáno obcím zmocnění
k vydání OZV, která mimo jiné stanoví podmínky řidičům provozující taxislužbu.
Následně došlo usnesením ZM Karviné č. 290 ze dne 15.06.2020 ke zrušení „OZV
č. 5/2013 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících
taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby na území města Karviné“.
„Náplň činnosti Zkušební komise pro zajištění přípravy a průběhu zkoušek
provozovatelů a řidičů taxislužeb“ je proto od 01.07.2020 neúčinná.

Zkušební komise pro zajištění přípravy a průběhu zkoušek
provozovatelů a řidičů taxislužeb v souladu s OZV č. 9/2007
náplň činnosti komise
•
•
•
•
•

Komisi zřizuje Rada města Karviné za účelem zajišťování přípravy a průběhu zkoušek
řidičů taxislužby,
náplň činnosti komise je stanovena OZV č. 9/2007,
komise organizuje přípravu, průběh a vyhodnocení zkoušek,
sestavuje kombinaci zkušebních textů a zajišťuje jejich aktualizaci,
odpovídá za náležitosti potřebné ke zkoušce,

•
•

seznamuje uchazeče s průběhem zkoušky,
vylučuje ze zkoušky uchazeče, který závažným způsobem naruší její průběh,

•
•

rozhoduje o všech sporných otázkách souvisejících s vykonáním zkoušky,
v případě nepřítomnosti předsedy zkušební komise zvolí přítomni členové ze svého
středu jeho zástupce,
dbá na nezávadný průběh zkoušky a vždy postupuje v souladu s OZV č. 9/2007.

•

