
Město Jeseník - Městský úřad Jeseník
Odbor sociállníclch věcí acícl á zdrávotnictvícl
ul. K. Čaápká 1147/10,  790 01 Jěcísěcíníclk

Důvodová zpráva

Zápis

 z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 07.06.2016

Přítomni:  Vlasta Horáčková, Marie Nováková, Bc. Renata Plevová, Bc. Alena Řehová, MBA 
-                  členové komise
                   Bc. Alena Kalinová - tajemník komise  

Omluveni: Iva Malá, Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová – místostarostka,  

Hosté:  Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí OSVZ

Program:

1. Vyhodnocení Setkání dříve narozených 
2. Diskuze, náměty, různé

Zahájení  – tajemník komise  přivítal  přítomné a seznámil  je  s programem jednání.  Jednání
komise vedla předsedkyně.

Ad 1.  Vyhodnocení Setkání dříve narozených 
Členky  komise  i  matrikářka  E.  Mahrová  vyhodnotily  Setkání  dříve  narozených,  které  se
uskutečnilo dne 19.05.2016 v sále IPOSu, jako velmi vydařenou akci.   Setkání se zúčastnilo
asi 160 občanů a k tanci i poslechu jim zahrálo TRIO FANTASIA. 

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.

Ad 2. Různé

a. Seminář k tvorbě dlouhodobé koncepce rodinné politiky 

Tajemník  komise  informoval  členky  komise o  konání  interaktivního  semináře  k  tvorbě
dlouhodobé koncepce rodinné politiky, který se uskuteční dne 13.06.2016 na Krajském úřadu
v Olomouci. Semináře se zúčastní předsedkyně komise a tajemník komise.

    Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 

b. Dny seniorů 2016 

J. Kovalčík informoval přítomné o přípravě Dnů seniorů 2016, první pracovní setkání se
uskuteční dne 14.06. 2016. 

  Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 



c. Zřízení vzdělávací komise 

Předsedkyně komise informovala  přítomné o projednávání  vzdělávání  ve  městě   pouze
v rámci  Komise  pro rozvoj  města,  kde  není  žádné  odborné  zastoupení  z  řad  pedagogů.
Navrhla  zřízení  vzdělávací  komise  jako  součást  komise  prevence  kriminality,  popř.  její
samostatné  zřízení,  jejichž  členové  by  byli  mimo  jiné  i  z  řad  zástupců  pedagogů  a
vzdělávacích institucí, působících na území města. S návrhem souhlasily všechny přítomné
členky komise, nikdo se nezdržel hlasování, nikdo nebyl proti. 

Stanovisko  komise:  Komise  informaci  bere  na  vědomí  a  navrhuje  Radě  města  zřídit
Vzdělávací komisi.  

Závěry a úkoly
a) Komise navrhuje Radě města zřídit Vzdělávací komisi.
b) Zpracovat zápis z jednání komise – A.Kalinová – do 07.07.2016
c) Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci na 22.09.2016

ve  4:15 hod. – A. Kalinová – do 10.09.2016 

Zapsala: Alena Kalinová

Zápis ověřila: Bc. Alena Řehová, MBA
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