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Usnesení  ZM č.  255/2013 

ZM ukládá místostarostovi města Ing. Jaromíru Pekařovi vejít v jednání se Českou správou 

sociálního zabezpečení v Semilech s cílem řešit zachování kontaktního místa pro obyvatele 

Turnova a přilehlého okolí a informovat o výsledku svého jednání na lednovém zastupitelstvu 

města. 

Projednáno v: RM 

Vztah k rozpočtu města:  

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Usnesením  ZM 255/2013 jsem byl pověřen vejít v jednání s Okresní správou sociálního 

zabezpečení Semily (dále OSSZ) ve věci zachování kontaktního místa pro obyvatele 

v Turnově.  Jednání proběhlo dne  17.1. 2014 za účasti paní ředitelky OSSZ, vedoucího 

oddělení důchodového pojištění a referentky oddělení důchodového pojištění paní H. Ježkové, 

která konkrétně v Turnově zajišťovala tuto službu .  

Spolu s paní Kocourovou jsme se snažili přesvědčit zástupce OSSZ o nutnosti a potřebě 

občanů Města Turnov a přilehlého okolí  obnovit  konzultační dny důchodového pojištění, 

které byly ukončeny ke dni 31.12.2013. 

Byly jsme upozornění na skutečnost, že konzultační dny důchodového pojištění v Turnově 

byly zajišťovány nad rámec činností stanovených okresním správám sociálního 

zabezpečení zákonem č. 582/1991 Sb., v platném znění, a to jako nadstandardní služba.  

 

Ze strany OSSZ bylo zdůrazněno, že po změně technologických postupů ve vyřizování 

důchodů  se žádosti sepisují pouze on-line a je zde provázanost na další systémy výpočetní 

techniky, proto není možné plnohodnotnou službu poskytovat mimo sídlo OSSZ.  



Paní ředitelka nám nastínila všechny pozitiva komplexní služby v sídle OSSZ, která spočívají 

především v on-line sepisování žádostí, on- line informaci o dobách pojištění jako i evidenci 

pracovních neschopností, přehledu evidence OSVČ a provázanosti s dalšími systémy. 

Dalším důvodem je vysoká odbornost, specializace v oblasti starobních, pozůstalostních a 

invalidních důchodů tak i informace z oblasti práva EU, které je možné poskytnou pouze 

v místě OSSZ.  

K otázce dostupnost služby uvedla, že úřední hodiny jsou každý pracovní den, 

vyřizování bez čekacích dob s možností objednat osobní schůzku dle přání klienta. 

 

Jako vstřícnost OSSZ předložila ke zvážení návrh zajištění speciální služby pro obyvatele 

Turnova v tomto rozsahu: 

 zachování informačních dnů v pravidelných intervalech, např. čtvrtek 2x či 1x měsíčně 

v sídle OSSZ Semily 

 poskytování služby s přednostním vyřízením občanů Turnova 

 zajištění dopravy klientů z prostředků Města Turnov  

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že OSSZ trvá na svém stanovisku a je na zvážení zastupitelstva, 

zda příjme návrh paní ředitelky a bude se angažovat v otázce dopravy občanů k přednostnímu 

vyřízení do OSSZ  Semily. 

 

Návrh usnesení:  

ZM  bere na vědomí informaci o jednání s Okresní správou sociálního zabezpečení 

Semily.  


