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NEREGISTROVANÁ pobytová sociální službaNEREGISTROVANÁ pobytová sociální služba  

            ● Jaký je rozdíl mezi registrovanou
    a neregistrovanou sociální službou?

 ● Jak zjistím, že je konktrétní služba neregistrovaná?
● Co je na poskytování péče bez registrace špatně

a jaká jsou rizika?
● Může opatrovník umístit opatrovaného

do neregistrovaného zařízení? 
● Hrozí něco provozovateli neregistrovaného

zařízení? 
● Co může udělat živnostenský úřad a úřad práce?
● Hrozí něco personálu neregistrovaného zařízení?

● A co lékař?
● Co mám dělat, když potřebujeme pobytovou
sociální službu a žádná registrovaná služba není

dostupná? 

» NEREGISTROVANÁ pobytová sociální služba
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●  Prosba o pomoc při hledání zaběhlého pejskaProsba o pomoc při hledání zaběhlého pejska 

» 14.14.  3.3.  2015 se v2015 se v  obci Stýskaly ztratil pes Border kolie.obci Stýskaly ztratil pes Border kolie. Jmenuje se Swič, je černý s bílou náprsenkou
a břichem, přední packy má bílé s černými puntíky. Pejsek je vycvičený, poslušný a k lidem velice přátelský.

S ostatními psy se moc nemusí, ale neútočí na ně, fenky má rád. 
V případě jakékoli informace prosím kontaktujte 732361546 nebo 721723212.
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(2015)(2015)        ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE KUNĚJOVICE  ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE KUNĚJOVICE  (  2015) (  2015) 

NA OBDOBÍ LET 2015 – 2020NA OBDOBÍ LET 2015 – 2020

Zastupitelstvo obce Kunějovice schválilo 6. března 2015 Rozvojový strategický dokument obce pro období let
2015 – 2020. Je to komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celé komunity, jejího 
fungování i rozvoje celého území. Tato strategie musí být komplexní s důrazem na souvislosti a vzájemnou 
podporu navržených cílů a programů. Musí také respektovat a navázat na Strategický dokument rozvoje 
Plzeňského kraje. Strategický dokument je dlouhodobým dokumentem naznačujícím záměry obce na období
minimálně pěti let, který se nemůže omezit pouze na jedno volební období zastupitelstva či na období 
platnosti územního plánu. V podstatě představuje jistou formu dohody o tom, čeho chce obec v nejbližším 
pětiletí dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Nejedná se však o dokument neměnný, naopak musí být 
průběžně porovnáván se skutečností a aktualizován. Strategický dokument usiluje o dosažení rovnováhy 
mezi tím, co občané chtějí a tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících 
přírodních, urbánních a kulturních hodnot. 

Je zde deklarována vize obce, která je všeobecnou dohodou o budoucnosti. Na základě analýz definuje 
cíle obce a navrhuje konkrétní rozvojové projekty. Umožní tak lépe plánovat a dobře hospodařit s finančními 
prostředky rozpočtu obce, včetně účelného čerpání prostředků nejen z fondů EU. 
Znamená to, že k jeho záměrům a prioritám bude přihlíženo při sestavování rozpočtu obce a programu 
investičních akcí. Rovněž tak územní plán a jeho změny by měly vycházet ze strategického dokumentu jako 
jistým způsobem nadřazeného dokumentu. 
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