MĚĚ STO JĚSĚNÍÍK
MĚĚ STSKÝÍ ÚÍ ŘĚ AD JĚSĚNÍÍK
Odbor sociáá lníách věě cíá á zdrávotnictvíá

Zápis
z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 19. 12. 2017
Přítomni: Máriě Nováá kováá , Bc. Řěnátá Plěvováá , Bc. Alěná ŘĚ ěhováá , MBA – cě lěnověá komisě
Omluveni: Vlástá Horáá cě kováá , Íng. Ján Řottěr, Mgr. ět Bc. Zděně ká Blisě ťánováá – míástostárostká
Hosté:

Mgr. Jirě íá Koválcě ík
á – vědoucíá OSVZ

Program:
1. Záháá jěníá
2. Zhodnocěníá prě ááníá jubilántuů m á rozděě lěníá jubilántuů ná rok 2018
3. Diskuzě, náá měě ty, ruů zněá
Ad 1. Zahájení
Prě ědsědkyněě komisě prě ivíátálá prě íátomněá .
Ad 2. Zhodnocení přání jubilantům a rozdělení jubilantů na rok 2018
V rocě 2017 cě lěnověá komisě poprě ááli k zě ivotníámu jubilěu 164 obcě ánuů m Jěsěníáku (79 osmděsáá tilětyá m, 60
osmděsáá tipěě tilětyá m, 19 děváděsáá tilětyá m, 4 děváděsáá tipěě tilětyá m , 1 stotrě íálětáá á 1 stocě tyrě lětáá ). Věě tsě iná
jubilántuů bylá milě prě ěkvápěná á potěě sěěná z prě ááníá stárosty á málěá ho dáá rku v podoběě bonboniěá ry.
ČĚ lěnověá komisě si rozděě lili jubilánty pro rok 2018.
Stanovisko komise: Komisě běrě informácě á rozděě lěníá ná věě domíá.
Ad 3. Různé
3.1. Prě ědsědkyněě komisě informoválá prě íátomněá o prě íáprávěě pláá nu cě innosti komisě ná rok 2018, ktěryá
budě uprě ěsněě n ná lědnověá m jědnáá níá. Proběě hlá diskusě o pláá nu ná podporu rodiny.
3.2. Jědnáá níá komisě sě uskutěcě níá v druhěá poloviněě lědná 2018, těrmíán budě uprě ěsněě n v pozváá ncě .
Závěry a úkoly
á) Zprácovát záá pis z jědnáá níá komisě – do 30.12.2017 - A. Kálinováá
b) Svolát dálsě íá jědnáá níá komisě pro obcě ánskěá záá lězě itosti, rodinu á sociáá lníá věě ci v druhěá poloviněě lědná
2018 – těrmíán budě uprě ěsněě n
Těrmíán: 12.01.2018 – A. Kálinováá

Zápsálá: Alěná Kálinováá
Ověě rěilá: Alěná ŘĚ ěhováá

Těl.: 584 498 406
ě-máil: álěná.kálinová@mujěs.cz
Másárykovo náá m 167/1, 790 01 Jěsěníák
prácovisě těě : Kárlá ČĚ ápká 1147/10, 790 01 Jěsěníák
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