
Město Jeseník - Městský úřad Jeseník
Odbor sociáá lníách věěcíá á zdrávotnictvíá
ul. K. ČČápká 1147/10,  790 01 Jěsěníák

Zápis

 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 20. 03. 2018

Přítomni:  Vlástá Horáácěkováá , Máriě Nováákováá , Alěná ŘČ ěhováá  - cělěnověá  komisě
                      Alěná Kálinováá  - tájěmníák komisě  

Omluveni: Řěnátá Plěvováá , Ján Řottěr 

Hosté: Zděně ká Blisěťánováá  – míástostárostká, Jirěíá Koválcěíák – vědoucíá OSVZ           
                

Program:

1. Prohlíádká á prězěntácě mátěrěskěáho á rodinněáho cěntrá Krtěcěěk, informácě o cěinnosti MŘČ 
zá rok 2017 á o projěktu vzděě láávááníá rěálizováněá  MŘČ

2. Konkrětizácě pláánu rodinněá  politiky 
3. Strátěgickyá  pláán měěstá Jěsěníák
4. Diskuzě, nááměě ty, ruů zněá

Ad 1. Prohlídka a prezentace mateřského a rodinného centra Krteček, informace o činnosti
MRC za rok 2017 a o projektu vzdělávání realizované MRC
Prěědsědkyněě  komisě prěivíátálá prěíátomněá ,  ktěrěá  provědlá prostory prěěstěěhováněáho MŘČ Krtěcěěk.
MŘČ Krtěcěěk sě od minulěáho roku prěěstěěhoválo zě Zááměckěáho náám. do Kostělníá ulicě, kdě máá  v I.
pátrěě k dispozici 5 míástnosti vcěětněě  sociáá lníáho záá zěmíá (kuchyně ky, toálěty). Hěrná á kuchyně  jsou
urcěěny  pro  áktivity  rodicěuů  s děě tmi  á  dálsě íá  3  míástnosti  jsou  vyhrázěny  pro  vzděě láávácíá  projěkt
Komplěxníá podporá zěěn ohrozěěnyách ná prácovníám trhu ná Jěsěnicku. V nějvěě tsě íá míástnosti – hěrněě
jsou zdi vyzdoběny pěěknyámi děě tskyámi málbámi od vyá tvárnicě páníá Prěisověá .

A. ŘČ ěhováá  dáá lě sěznáámilá prěíátomněá  s cěinnostíá MŘČ Krtěcěěk v rocě 2017. Dáá lě informoválá o uá cěásti
MŘČ Krtěcěěk  á  MŘČ Flěk  v  Jávorníáku  v  projěktu  vzděě láávááníá  zěěn  vrácějíácíách  sě  po rodicěovskěá
dovolěněá  do prácovníáho procěsu. Promíátlá prězěntáci MŘČ, ktěrou v ráámci projěktu vzděě láávááníá
zprácoválá páníá Iváná Sálvováá .

Ad 2. Konkretizace plánu rodinné politiky 
Prěědsědkyněě  komisě,   vědoucíá  odboru  sociáá lníách  věěcíá  á  zdrávotnictvíá   á  tájěmníák  sě  sětkájíá
k doprácovááníá koncěpci rodinněá  politiky ták, áby mohlá byá t prěíápádněě  vyuzě itá pro podáá níá zěáá dosti
oběc prěáá tělskáá  rodiněě .  Schuů zká sě uskutěcěníá dně 29.03.2018 á těrmíán zprácovááníá jě 30.04.2018. 

Stanovisko komise: Komisě informácě běrě ná věědomíá. 

Ad 3. Strategický plán města Jeseník
Vědoucíá  odboru  sociáá lníách  věěcíá  á  zdrávotnictvíá  informovál  prěíátomněá  o  dotázníákověám  sěětrěěníá
potrěěb  obyvátěl  měěstá,  ktěrěá  budě podkláděm  pro zprácovááníá  strátěgickěáho  pláánu  á  vyástupy
dotázníákověáho sěětrěěníá budou prěědlozěěny jědnotlivyám komisíám k projědnáá níá.  

Stanovisko komise: Komise informace bere na vědomí. 



Ad 4. Různé
4.1. Jubilanti
V měěsíáci brěěznu byli cělěnověá  komisě prěáá t  cělkěm 11 jubilántuů m: 

80 lět 85 lět 90 lět 95 lět 100 á  víácě lět 

4 2 3 2 0
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná věědomíá. 

4.2. Dárek pro jubilanty
Ná záákláděě  zkusěěnostíá z prěědáávááníá prěááníá jubilántuů m návrhlá prěědsědkyněě  komisě prěědáávát jubi-
lántuů m bálíácěěk z vyárobkuů   vybrányách z kátálogu cěrtifikoványách vyárobkuů , sluzěěb á záá zě itkuů   - Jě -
sěníáky origináá lníá produkt – 2017/2018 v hodnotěě  zhrubá 150,- Kcě  (sirup něbo cěáj Lichtwitz, sě íáp-
kováá  márměláádá – SČáá rká Vybíárálováá , jěsěnickáá  cěokoláádá – Xocolátl). Bálěníá těěchto bálíácěkuů  pro jubi-
lánty by zájisěťoválo MŘČ Krtěcěěk Jěsěníák. vě spoluprááci s áktivníámi rodicěi  

Stanovisko  komise:  Komisě  informáci  běrě  ná  věědomíá  á  doporucěujě  projědnát návrhovánou
změěnu bálíácěku pro jubilánty. 
. 

4.3. Vývěsní plochy v Průchodní ul. 
Prěědsědkyněě  komisě upozornilá ná něvyuzě itou vyávěěsku v Pruů chodníá ul.    
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná věědomíá. 

Závěry a úkoly  
á) Zprácovát záápis z jědnááníá komisě – A. Kálinováá  – do 29.03.2018
b) Zjistit zááměěr s vyávěěskámi v Pruů chodníá ul.  - Z. Blisěťánováá  
c) Svolát  dálsěíá  jědnááníá  komisě  pro  obcěánskěá  záá lězě itosti,  rodinu  á  sociáá lníá  věěci  ná 24.04.2018

vě 14:00 hod. do spolěcěěnskěáho sáá lu MěěÚÚ , ul. K. ČČápká 1147/10 – A. Kálinováá   

Zápsálá: Alěná Kálinováá

Záápis ověěrěilá: Alěná ŘČ ěhováá
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