MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a
sociální věci dne 16.03.2015
Přítomni: Vlasta Horáčková, Ivana Malá, Marie Nováková, Bc. Renata Plevová, Alena
Řehová – členové komise
Bc. Alena Kalinová - tajemník komise
Hosté: Mgr. Zdeňka Blišťanová – místostarostka, Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí odboru SVZ,
Ing. Eva Mahrová - matrikářka

1. Zahájení – tajemnice komise přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem
2. Plán činnosti komise na rok 2015.
Členkám komise byl předán návrh plánu činnosti na rok 2015, s tím že každá z členek zašle
do konání další komise, tj. do 07.04.2015, své vyjádření k předanému návrhu plánu činnosti,
popř. jeho doplnění. Paní místostarostka zaslala fotografie dětských hřišť na území města
Jeseník. Jednotlivé členky navrhovaly doplnění o různé prvky, např. venkovní pingpongové
stoly, hrací prvky pro teenagery, doplnění herních prvků pro děti 0-2 roky na některých
stávajících dětských hřištích. Paní Kalinová zjistí u Bc. Táborského, zda by nešly některé
projekty řešit z prevence kriminality.
Vzhledem k požadavku místostarosty Mgr. Procházky na vytvoření sociálního balíčku
pro občany města, žádají členky komise pozvat Mgr. Procházku na další jednání komise.
K připomínkám seniorů na vysoké jízdné do Lázní je jednou z možností přeměření tarifních
zón Krajským úřadem Olomouckého kraje.
3. Různé
- Členky komise byly informovány o postupu při přáních jesenickým jubilantům, které
osobně navštěvují a předávají jim dárek. Jak uvedla paní místostarostka, do změny
legislativy budou občané města osloveni v březnu 2015 v nově vzniklém periodiku, aby se
sami přihlásili nebo rodinní příslušníci přihlásili jubilanty na matrice.
- Matrikářka E. Mahrová informovala přítomné o konání Setkání dříve narozených, které se
uskuteční dne 07.05.2015 od 16:00 hod do 18:00 hod. v sále Městského úřadu Jeseník,
na ul. K. Čapka. S organizací pomohou matrikářkám od 14:00 hod. A. Kalinová a R.
Plevová.
- Dále p. Mahrová informovala o konání Vítání občánků dne 25.04.2015.
- A. Řehová upozornila na stále nevyhovující prostory pro Krteček. Vzhledem k tomu, že se
zástupci Lesů ČR se na prostorách v I. patře budovy, kde jsou v současné době, nedohodli,
jednají o jiných možnostech.

5. Závěry a úkoly
a) Doplnit náměty do Plánu činnosti komise pro občanské záležitosti, rodinu a
sociální věci – všichni členové komise, zástupci OSVZ
Termín: do 07.04.2015
b) Doporučení Radě města Jeseník, aby projednala podání žádosti Krajskému úřadu
Olomouckého kraje o přeměření tarifních zón, které by vedlo k zlevnění jízdného
do Jeseníku Lázní
Termín: do 07.04.2015
c) Pozvat Mgr. Petra Procházku na další jednání komise k požadavku vytvoření
sociálního balíčku pro občany města - Alena Kalinová
Termín: do 27.03.2015
d) Zjistit u Bc. Táborského možnosti realizace některých projektů (např. hracích
prvků pro teenagery) v rámci prevence kriminality – Alena Kalinová
Termín: do 07.04.2015
e) Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na 07.04.2015 ve 14 hodin –
Alena Kalinová
Termín: do 31.03.2015

V Jeseníku 26.03.2015

Zapsala: Alena Kalinová

Zápis schválila: Alena Řehová

