MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 24.5.2010

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci 
dne 20.5.2010
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���Jana Macková Ing. Jana Mackov￡Jana Macková, Ing. Jan Rotter, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise  
Omluveni: Ing. Milena Novotn￡Milena Novotná, Ing. Olga Dvořáčková, Ivana Malá 
Hosté: Jana Křivánková – vedoucí odboru SVZ, František Chovanec – vedoucí oddělení investic a rozvoje 


1. Uvítání – tajemník komise Mgr. Jiří Kovalčík přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem 

2. Informace o dětských hřištích – na jednání komise byl pozván p. Chovanec (vedoucí oddělení investic a rozvoje) s prezentací záměru zřízení nových dětských hřišť na území města
	Z komise pro rodinu a sociální věci a od zastupitele Ing. Blaška vzešel podnět ke zřízení nového dětského hřiště pro děti ve věku 3-6 let 
	Tento návrh byl projednán a podpořen také v komisi pro rozvoj města a v návaznosti bylo jako nejvhodnější řešení navrženo rozšíření stávajícího hřiště ve Smetanových sadech a dále rekonstrukce dětského hřiště na ulici Nábřežní a pro tato dvě hřiště byla zpracována projektová dokumentace (náklady na projektovou dokumentaci jsou podstatně nižší, než tomu je u běžných investic)

	Rozšíření dětského hřiště ve Smetanových sadech
	Vstup přes stávající hřiště, určeno pro děti ve věku 3-6 let

Na hřišti bude celkem 7 herních prvků (pískoviště, houpačky, dřevěné domky na hraní, pružinové houpačky apod.) a lavičky a odpadkové koše
Povrch by měl být proveden z pryžové dlažby, která je bezpečnější než kačírek; jedná se o odpruženou pryž, u nichž je také nižší potřeba údržby a malé opotřebení
	Ve středu hřiště by měl být hlavní hrací prvek – lezecká stěna, šplhací tyč a další prvky – konkrétní provedení záleží na dodavateli a jeho podobu lze ještě ovlivnit – budou osloveni členové komise
	Celkový rozpočet hřiště je dle projektanta cca 1,6 mil. Kč, ale lze odůvodněně předpokládat, že reálné náklady budou podstatně nižší
Zřízení hřiště půjde jako návrh na rozpočtovou změnu na jednání Zastupitelstva města dne 17.6.2010
	Lokalita hřiště byla vybrána i s ohledem na to, aby se nemusel kácet žádný ze stromů a aby se stavělo na rovné a nepodmáčené půdě

Hřiště bude pod dohledem kamery, musí být oploceno dle podmínek bezpečnostních norem
	Podněty komise
	Jednu z houpaček by bylo dobré udělat pevnou s opěrkou (nikoliv řetízkovou)

Prověřit možnost dostat se k plánovanému vstupu do rozšířeného nového hřiště s kočárkem
Vzhledem k tomu, že je horolezecká stěna na stávajícím hřišti a šplhací tyč je spíše pro starší děti, zvážit záměnu hlavního hracího prvku za skluzavku např. z věže s odpovídajícím přístupem
Stanovisko komise: Komise doporučuje zařadit do rozpočtu v letošním roce realizaci dětského hřiště ve Smetanových sadech
	Rekonstrukce dětského hřiště na ulici Nábřežní

	Projektantem byly navrženy dva druhy povrchů – kačírek (1,145 mil. Kč) a pryž (1,6 mil Kč)
	Součástí hřiště má být velká sestava pro děti od 6 let, pískoviště, houpačka, pružinové houpačky apod. 

	Jednu z houpaček by bylo dobré udělat pevnou s opěrkou (nikoliv řetízkovou)

Komise doporučuje spíše povrch z kačírku vzhledem k nižší nákladnosti
Stanovisko komise: komise bere na vědomí záměr zřízení dětského hřiště na Nábřežní ulici
Diskuse: pro letošní rok se počítá se zpracováním projektové dokumentace na další hřiště, v parčíku u knihovny se v rámci revitalizace počítá s několika herními prvky; Alena Řehová – zašle k dispozici bakalářskou práci, v rámci které je zmapována síť dětských hřišť včetně popisu stavu

3. Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících pro roky 2011-2013 – aktuálně je připraven k připomínkování a následnému schvalování;
	Celý proces aktualizace komunitního plánu byl započat již v listopadu 2009, kdy Rada města Jeseník na svém jednání vzala na vědomí monitorovací zprávu k naplňování Komunitního plánu sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010 a pověřila Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jeseník provedením aktualizace komunitního plánu

Z výstupů pracovních skupin a dalších podkladů byl zpracován návrh Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících pro roky 2011-2013
Prioritou komunitního plánu je udržení a zkvalitnění stávající sítě sociálních služeb, ale obsahuje také rozvojové potřeby pro oblast sociálních služeb a služeb souvisejících
	Ten byl odeslán k připomínkování členům řídící skupiny a po zapracování změn byl k připomínkováním také poskytnut obcím a poskytovatelům sociálních služeb a široké veřejnosti

Komisi je předložen k vyjádření Komunitní plán sociálních služeb a služeb souvisejících pro roky 2011-2013
Stanovisko komise: Komise doporučuje schválení Komunitního plánu sociálních služeb a služeb souvisejících pro roky 2011-2013
4. Zahrada 2000, o.s. – požádala o přidělení bytu, který sousedí se stávající pronajatou budovou bývalé mateřské školy v Jeseníku – Bukovicích pro rozšíření sociálních služeb 
Město Jeseník obdrželo žádost o pronájem bytu občanským sdružením Zahrada 2000, který by měl sloužit jako cvičný byt pro klienty ;
Záměr je v souladu se schváleným Komunitním plánem sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010;
	Komisi je předložen návrh na vyjádření;
Stanovisko komise: komise doporučuje pronajmutí bytu Zahradě 2000, o.s. za účelem využití jako cvičného bytu v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007 až 2010 
5. Různé a diskuse 
a. Dny seniorů – je v plánu zrealizovat i v letošním roce, i když na celou akci nebude tolik prostředků, v plánu je opět zrealizovat nabídku více aktivit pro seniory kolem „dne seniorů“ 1.10.2010 – součástí bude tradičně setkání pro dříve narozené, bylo by dobré navrhnout případné aktivity. V rámci přípravy bude svolána přípravná koordinační skupina Dnů seniorů (zástupci města, MKZ, PPS, komisí, PLL, Klubů seniorů a dalších). Předpokládáme, tak jako vloni se zapojením dobrovolníků.
Předběžný program Dnu seniorů 2010:
	Konference „Na jedné lodi“ s tématem Aktivizace seniorů

Vernisáž výstavy 
Setkání pro dříve narozené
Filmové projekce
Jednodenní zájezd do okolí
Divadelní představení
Koncert vážné hudby
V případě akcí 2,6,7  se počítá s organizační pomocí ze strany Klubu seniorů – učitelů, kteří již mají tyto akce programově připraveny v rámci letošního plánu (v souvislosti s 20. Výročím vzniku Klubu). 
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí a doporučuje realizaci Dnů seniorů dle finančních možností


Zapsal: Jiří Kovalčík

