MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis
z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 21.10.2015
Přítomni: Vlasta Horáčková, Ivana Malá, Marie Nováková Bc. Renata Plevová, Bc. Alena
Řehová – členové komise
Bc. Alena Kalinová - tajemník komise
Omluveni: Hosté: Mgr. Zdeňka Blišťanová – místostarostka, Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí odboru SVZ,
Mgr. Petr Procházka - místostarosta
Program:
1. Centrum sociálních služeb
2. Senior taxi
3. Různé
Zahájení – tajemník komise přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání
Ad 1. Centrum sociálních služeb
• Dnešní jednání komise se uskutečnilo v Penzionu pro seniory Jeseník, Beskydská
1298, od r. 2016 Centra sociálních služeb Jeseník. Po přivítání zahájil prohlídku
zrekonstruované části penzionu a nově přistavěného domova pro seniory a denního
stacionáře, tj. Centra sociálních služeb Jeseník, ing. Jan Rotter, ředitel, a Mgr. Jiří
Kovalčík, vedoucí OSVZ – MěÚ Jeseník.
• Slavnostní otevření Centra sociálních služeb Jeseník se uskuteční dne 10.11. 2015
v dopoledních hodinách a v odpoledních hodinách pak bude probíhat Den otevřených
dveří pro veřejnost od 13 do 17 hodin. K dnešnímu dni je podáno 70 žádostí o
umístění do domova pro seniory, které jsou v současné době v šetření.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí
Ad 2. Senior taxi
•
•

•

I nadále se pokračuje na přípravě realizace záměru senior taxi a to od roku 2016.
Začátkem října proběhlo pracovní setkání se zástupci Magistrátu města Karviné, které
senior taxi provozuje již 3 roky.
Jak bylo již minule uvedeno a po získaných informacích, náklady by se soutěžily,
přičemž se počítá s tím, že by město provoz dotovalo. Vybraná taxi služba by musela
následně dokladovat skutečné využívání. Město by zajistilo telefonní linku na senior
taxi a programové vybavení pro provoz, jehož pořízení činí cca 35 tisíc.
Po zhodnocení stávající situace a finančních možnostech bylo navrženo pro začátek
vycházet z cílové skupiny senioři nad 75 let, kterých je cca 800. Členka komise I.
Malá upozornila, že to neřeší situaci zdravotně postižených spoluobčanů do 75 let.

•

Vzhledem k tomu, že tito občané mají nárok na měsíční příspěvek na mobilitu a
finanční zátěž by byla při předpokladu cca 125 spoluobčanů vysoká, nebude do této
skupiny prozatím zahrnuta. Po půl až roce bude provedena analýza a po té může dojít
k přehodnocení kritérií.
Dále se řeší se otázka nástupního poplatku ve výši pravděpodobně 20 Kč, kdy
případný doprovod by jel zdarma. Počet jízd za určité období - měsíc – je navržen
na 4, přitom jedna jízda je na místo určení, např. lékař a druhá jízda je zpět. Místa,
kam lze senior taxi využít (např. lékař, úřad, klub seniorů apod.), budou pevně
stanovena. Každý oprávněný senior by si podal žádost na OSVZ MěÚ Jeseník, kde by
obdržel průkazku opravňující k využití senior taxi. Zde by řidič senior taxi vyznačil
danou jízdu. Služba by se objednávala jeden až dva dny předem prostřednictvím
dispečinku.

Stanovisko komise: Komise doporučuje realizovat záměr senior taxi
Ad 3. Různé
a. Sociální balíček
• Proběhla diskuse ohledně toho, komu a jak poskytnout služby, případná nějaká
zvýhodnění nejen pro nově narozené děti a seniory, ale napříč všemi věkovými
skupinami občanů města, např. dětská hřiště pro děti ve věku od 3 do 10 let,
workoutové hřiště pro náctileté, levnější pozemky pro mladé rodiny, senior taxi atd.
• Dále proběhla diskuse na téma městské porodné, zda jej zachovat v dané podobě a
výši nebo jej snížit a poskytovat jej v naturální podobě. Zazněl názor, že při snížení
příspěvku by ušetřené finanční prostředky byly využity i pro jiné skupiny.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje zachovat městské
porodné. Snížení porodného, jen za podmínky, že ušetřené finanční prostředky by byly
využity pro stejnou kategorii, tj. pro rodiny s dětmi.

Závěry a úkoly
a) Zpracovat zápis z jednání komise – Alena Kalinová – do 22.10.2015
b) Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na 24.11.2015 – Alena
Kalinová – do 10.11.2015

Zapsala: Alena Kalinová

Zápis ověřila: Bc. Alena Řehová

