MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 24.10.2012

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 16.10.2012

Zúčastnili se: Iva Mal￡Iva Malá, Alena Řehová, Mgr. Jitka Kaňovská, Bc. ���Renata Plevová, František Mencner, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise
Hosté: Jana Křivánková (vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník), Ing. Marie Fomiczewová (starostka města Jeseník)

1. Uvítání – tajemník komise přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem jednání

2.  Plán podpory rodiny
Komisi byl předložen rozpracovaný plán rozvoje rodinné politiky, který obsahoval navrhovanou strukturu a formální uchopení zpracovávaného plánu
	Komise má možnost se vyjádřit k formálním i obsahovým aspektům plánu – podnětem komise bylo rozšíření časového rozsahu na léta 2012-2015 tak, aby byl z důvodu zajištění kontinuity přesah plánu o rok do dalšího volebního období, poté se může nové vedení rozhodnout, co dále
	Po dopracování budou osloveni k připomínkování MC Krteček Jeseník, SVČ Duha Jeseník, Oddělení školství MěÚ Jeseník, Jan Rotter a Renata Plevov￡Renata Plevová
	Plán bude dále dopracován tak, aby mohl být předložen na další komisi pro doporučení ke schválení
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí

3. Městské porodné  
	Součástí plánu rozvoje rodinné politiky má být také poskytování městského porodného – není jasné, jak dopadne jeho schvalování pro další rok, Rada města nezaujala jednoznačné stanovisko

Renata Plevov￡Renata Plevová přednese na zastupitelstvu informaci o tom, že je městské porodné součástí připravovaného plánu rozvoje rodinné politiky – Jiří Kovalčík jí k tomu nachystá podklady
	Komise pro rodinu a sociální věci následně hlasovala o podpoře městského porodného – 4 pro/0 proti/1 se zdržel
Stanovisko komise: Komise doporučuje řešit městské porodné pro rok 2013 udržením výše 5 tisíc Kč
4. Dny seniorů 2012
Celý program Dnů seniorů 2012 proběhl dle plánovaného programu a až na dílčí nedostatky byly hodnoceny organizátory i účastníky pozitivně
	Pro rok 2013 je potřeba vyřešit termín dnů seniorů tak, aby mohly být uvedeny v kalendáři plánovaných akcí – komise se shodla, že upřednostňuje udržení stejného termínu jako v letošním roce – pro rok 2013 je tedy předběžný termín 30.9.-6.10.
	V rámci dnů seniorů došlo k předání vlajky města seniorům, které symbolizovalo předání vlády nad městem do rukou seniorů – pro příští rok by bylo dobré nechat vyrobit vlajku přímo z tímto účelem např. s nápisem Město přátelské seniorům
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí

5. Fantazie bez hranic
Předsedkyně komise informovala, že již komunikovala s OU Lipová, Azylovým domem pro osamělé rodiče s dětmi SKP Boétheia, Základní školou při Priessnitzových léčebných lázních, Základní školou Jeseník, SVČ Duha Jeseník a ZŠ Žulová – tudíž není potřeba oslovovat další účastníky
	Vernisáž proběhne dne 1.11.2012 od 10 hodin ve foyer Jesenické nemocnice a výstavu zde bude možné navštívit až do konce roku
Následně byla vedena diskuse, kde udělat další pokračování výstavy – jako jedna z vhodných variant bylo navrženo kino

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

6. Podněty z dotazníku k městskému porodnému
V rámci dotazníku k městskému porodnému zazněla mimo již projednávané podněty potřeba dvou chybějícím chodníků na území města Jeseník
Prvním je chodník na Rejvízská ulici – informace z Oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník je taková, že je v plánu s realizací chodníku začít po dokončení chodníku v části horní Lipovská
Druhý podnět byla na chodník směrem do kasáren z Dukelské ulice od křižovatky u garáží – zde bude realizována cyklostezka pro smíšený provoz, která povede do kasáren od hotelu M mezi garážemi a bude tak zajištěn bezpečný přístup i pro pěší
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
7. Chybějící přechod u křižovatky u kostela
Na křižovatce u prodejny Autohobby směrem ke kostelu není přechod pro chodce a prochází tudy mnoho dětí do školy, protože vedle Vodní tvrze je možné využít zadního vchodu do areálu Základní školy Jeseník na Průchodní ulici
Bylo by dobré tuto situaci vyřešit, protože děti procházejí přímo křižovatkou, kde je provoz
Existoval záměr na zřízení nového přechodu od správy Lesů ČR v Jeseníku směrem do parku u Vodní tvrze – tajemník zjistí aktuální situaci na Oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje Radě města Jeseník se zabývat řešením situace

8. Závěry a úkoly
Připravit podklady pro projednání městského porodného za Zastupitelstvu města Jeseník pro Renatu Plevovou – Jiří Kovalčík – do 25.10.2012
	Dopracovat pro připomínkování plán rozvoje rodinné politiky – Jiří Kovalčík – do 7.11.2012
	Zjistit aktuální situaci ve věci zřízení nového přechodu do parku u Vodní tvrze – Jiří Kovalčík – do 13.11.2012
	Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na 13.11.2012 do MC Krteček Jeseník - Jiří Kovalčík – do 5.11.2012

Zapsal: Jiří Kovalčík

