
MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 
V Jeseníku 25.10.2013 
 

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální v ěci  
dne 1.10.2013 

 
Zúčastnili se: Iva Malá, Alena Řehová, Mgr. Jitka Kaňovská, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník 
komise 

Hosté: Jana Křivánková (vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník), Ing. 
Marie Fomiczewová (starostka města Jeseník) 

Omluveni: František Mencner, Bc. Renata Plevová  

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

 
2.  Projekt ProGam 

• S realizátorem projektu na pomoc obcím při omezování škodlivých dopadů hazardu 
bylo komunikováno v návaznosti na stanovisko právníka města, který doporučoval 
úpravy v dohodě o spolupráci a statutu organizace 

• Na základě toho došlo k částečné úpravě těchto dokumentů, ale ne v plném rozsahu a 
aktuální stanovisko projektu ProGam je takové, že jsou ochotni spolupracovat 
s městem i bez podepsané dohody o spolupráci.  

• Poslední informace je taková, že aktuálně pro město Jeseník zpracovávají analýzu a 
doporučení, které by mělo být hotové v průběhu cca 14 dní. Po obdržení tohoto 
materiálu jej tajemník komise rozešle všem členům komise.  

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
 
3. Centrum sociálních služeb   

• Jedná se o opakovaně projednávaný bod na jednání komise a cílem je popis aktuálního 
vývoje.  

• Firma, která Centrum sociálních služeb projektuje, do konce srpna předala první 
stupeň projektové dokumentace a předběžný rozpočet. Tyto podklady byly předány 
Úřadu regionální rady Střední Morava (administrátor Regionálního operačního 
programu, který schválil dotaci na realizaci investice ve výši cca 80 %) a tento úřad 
bude nyní kontrolovat správnost těchto dokumentů. Pokud proběhne vše v pořádku, 
tak cca na prosincovém zastupitelstvu bude předložen materiál, na jehož základě se 
město rozhodne, zda do této investice půjde nebo ne. Podklady byly předány také 
výboru pro strategický rozvoj a investice a na základě jeho podnětů a podnětů 
architekta města byly některé věci upraveny. S touto konečnou podobou výbor vyjádřil 
kladné stanovisko.   

• Centrum sociálních služeb se má skládat ze stávající budovy Penzionu pro seniory 
Jeseník, kde proběhne částečná oprava prvních dvou nadzemních pater a přístavby 
směrem k panelovému domu. Výsledkem by mělo být 44 lůžek domova pro seniory a 
denní stacionář pro seniory 

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí  



4. Soutěž Obec přátelská rodině 2013 

• Ministerstvo práce a sociálních věcí i pro rok 2013 vyhlásilo pokračování soutěže 
Obec přátelská rodině 2013. 

• Podmínky pro účast v soutěži včetně podoby vyplňovaného dotazníku jsou v zásadě 
stejné jako v minulém roce.  

• Vzhledem k tomu, že z loňského hodnocení přihlášky města Jeseník jsou k dispozici 
stanoviska hodnotitelů a je možné v souladu s nimi přihlášku dopracovat tak, aby se 
bodové hodnocení zlepšilo, je možné se vzhledem k nízkým bodovým rozdílům 
účastníků naší kategorie zúčastnit také letošního ročníku a předpokládat i vzhledem 
k novým aktivitám (např. dny pro rodiny) zlepšení umístění.  

• Komise se domluvila, že tajemník rozešle přihlášku pro rok 2012 členům komise a 
v souladu se stanovisky hodnotitelů dojde k rozšíření a dopracování přihlášky za 
jednotlivé členy komise dle oblastí, kterým se věnují.  

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí  
 
5. Podněty předsedkyně komise 

• Předsedkyně komise přednesla podnět ohledne trafostanice za bývalou pekárnou na 
ulici Otakara Březiny, ve které bydlel bezdomovec a dále zde došlo k rozkradení 
plotu. Bylo domluveno, že tento podnět přenese tajemník komise na Městskou policii.  

• Dalším probíraným okruhem byla zimní údržba města, protože se blíží zima a opět se 
objevují obavy obyvatel některých krizových částí města. Starostka k tomuto bodu 
sdělila, že v pondělí se bude v Radě města probírat zimní údržba v Jeseníku a že by 
bylo dobré případné podněty zaslat paní Churé a přiložit k tomuto bodu. Bylo tedy 
domluveno, že Iva Malá zformuluje s tajemníkem komise tento bod do pondělní Rady 
města. Podněty k zimní údržbě jsou následující: 

• Komise se zabývala na svém jednání dne 1.10.2013 zejména schůdností ulice Rudná, 
Krameriova a Sokola Tůmy. Doporučení komise směřuje zejména k tomu, že je 
potřeba, aby v rámci zimní údržby byl kladen větší důraz na odhrnování výše 
uvedených ulic. Zároveň komise doporučuje, aby v případě odhrnování docházelo také 
k posypu štěrkem, protože po prohrnutí technikou dojde k tomu, že chodník je hladký 
a kluzký a tím pro chodce velmi nebezpečný. Obdobná situace je často také na 
Masarykově náměstí. V ulici Sokola Tůmy je problém s tím, že v rámci úpravy 
zpomalení provozu došlo ke zhoršení podmínek pro odhrnování a tato ulice je 
v zimních měsících vzhledem k chybějícímu chodníku pro chodce také velmi 
nebezpečná. Zároveň by komise doporučovala instalaci zábradlí v úseku ulice Na 
Úbočí a na ulici Rudná. 

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje instalaci zábradlí 
v úseku ulice Na Úbočí a na ulici Rudná 
 
6. Potřeba miniškolek v Jeseníku – Alena Řehová 

• Aktuálně je to rok, co se MC Krteček Jeseník přestěhovalo do nových prostor 
v budově Lesů ČR a ukazuje se, že prostory jsou hezké, ale pro činnost mateřského 
centra poměrně malé. Výhodou je naopak zahrada přímo v areálu budovy.  

• MC Krteček Jeseník aktuálně realizuje projekt obsahující fungování miniškolky, kdy 
služeb využívají i matky samoživitelky, které se musejí vracet do práce již po dvou 
letech péče o dítě. Aktuálně má mateřské centrum v pořadníku neuspokojených 
žadatelů o miniškolku 7 žádostí. Nejčastějším důvodem pro miniškolku je to, že děti 
od dvou let sice berou i v mateřské škole, ale pouze v případě, že dítě již zvládá být 
bez plen.  



• V pravidlech pro fungování miniškolek je, že na jednu pečovatelku mohou být 
maximálně čtyři děti. Pro případné navýšení kapacity miniškolky je problém 
s prostorem i pracovníkem, na kterého aktuálně mateřské centrum finance nemá.  

• Dalším důvodem pro aktuální situace je také ukončení hlídání v centru Jablíčko, čímž 
ubyla možnost krátkodobého placeného hlídání. Matky s dětmi v miniškolce aktuálně 
díky projektu platí maximálně 500 Kč měsíčně. Do mateřského centra chodí také 
turisti, kteří v případě špatného počasí nemají s malým dítětem mnoho možností 
trávení volného času.  

• Ohledně možných prostor pro MC Krteček se v rámci diskuse mluvilo o bývalé 
mateřské škole na Alšově ulici, kde v současnosti sídlí soukromá výtvarná škola. Dále 
o prostorech SVČ Duha, které ale nelze využít z důvodu vysokého nájmu a 
komplikované přípravy a úklidu prostor vzhledem k více aktivitám ve stejných 
místnostech. Dalším objektem byla budova ZUŠ na ulici Otakara Březiny, kde však 
není k dispozici zahrada.  

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí  

7. Fantazie bez hranic 
• Další pokračování soutěže bylo předmětem diskuse v komisi. Členové komise se 

shodli, že je dobré, aby tato soutěž pokračovala. Další pokračování bylo naplánováno s 
adventní tématikou a informace bude zveřejněna v říjnovém JesInfo 

• Vernisáž a následná výstava proběhne 5.12.2013 ve foyer Jesenické nemocnice od 10 
hodin. Bude domluven také doprovodný program.  

• Bylo domluveno, že předsedkyně komise ve spolupráci s tajemníkem komise zpracuje 
článek do JesInfo a propagační plakát, který bude použit pro propagaci na veřejnosti a 
rozeslání emailem. 

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí  

8. Dny seniorů 2013 
• V letošním roce probíhají dny seniorů ve dnech 1.-6.10.2013 a opět nabízí bohatý 

program. 
• V úterý 1.10.2013 je možnost navštívit bezplatně expozice Vlastivědného muzea 

Jesenicka, které se stalo pro letošní rok dalším spolupracujícím subjektem. 
• Ve středu 2.10.2013 proběhne v kapli Výstava kompenzačních pomůcek a od 16 hodin 

se v divadle představí divadelní spolek studentů s představením Starci na chmelu. 
• Ve čtvrtek 3.10.2013 proběhne v kapli v dopoledních hodinách akce Senioři baví 

seniory a odpoledne tamtéž zahájení akademie třetího věku přednáškou To všechno 
tou zdravou stravou.  

• V pátek 4.10.2013 je pro seniory nachystán výlet do Polska a v odpoledních hodinách 
proběhne v lázních koncert na podporu rodiny postižené povodněmi v Zálezlicích.  

• V sobotu 5.10.2013 proběhne v Hotelu Slovan taneční podvečer pro seniory, na 
kterém bude k poslechu a tanci hrát Karel Weiser.  

• Dny seniorů budou ukončeny v neděli 6.10.2013 divadelním vystoupením herce 
Stanislava Zindulky s názvem Slzy smíchu.  

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí  

 
9. Závěry a úkoly 

a) Zpracovat zápis z jednání komise – Jiří Kovalčík – do 23.10.2013 



b) Předat podnět předsedkyně komise Městské policii Jeseník – Jiří Kovalčík – do 
31.10.2013 

c) Předat podněty k zimní údržbě do Rady města Jeseník – Jiří Kovalčík – do 
2.10.2013 

d) Zpracovat článek do JesInfo a propagační plakátek pro soutěž Fantazie bez hranic 
– Iva Malá a Jiří Kovalčík – do 4.10.2013 

e) Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na listopad 2013 - Jiří 
Kovalčík – do 31.10.2013  

 
Zapsal: Jiří Kovalčík 


