
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 22. 05. 2018

Přítomni:  Vlástá Horáá cěkováá , Máriě Nováákováá , Rěnátá Plěvováá  , Ján Rottěr, Alěná RČ ěhováá  - cělěnověá  
                      komisě
                      Alěná Kálinováá  - tájěmníák komisě  

Omluveni: -

Hosté:         Jirěíá Koválcěíák – vědoucíá   OSVZ           
                

Program:

1. Prohlíádká stácionáárěě Čěntrá sociáá lníách sluzěěb Jěsěníák
2. Koncěpcě sociáá lníáho bydlěníá vě měěstěě  Jěsěníák á mětodiká prográmu  sociáá lníáho 

bydlěníá měěstá
3. Diskuzě, nááměě ty, ruů zněá

Ad 1.  Prohlídka stacionáře Centra sociálních služeb Jeseník
ČČ lěnověá  komisě si prohlěádli prostory á vybávěníá děnníáho stácionáá rěě Čěntrá sociáá lníách sluzěěb, kdě
probíáhálo jědnááníá komisě. 

J.  Rottěr  informovál  prěíátomněá  o  prěíáprávěě  vzniku  nověá  sociáá lníá  sluzěby   -  domov  sě  zvláá sětníám
rězě iměm,  v  horníá  pátrěě  nověá  cěáá sti   á  chrááněěněá  bydlěníá  ná  Jězěkověě  ul.  By  sě  změěnilo  ná  duů m
s pěcěovátělskou sluzěbou. Rovněězě  i Čháritá Jěsěníák máá  záá jěm rozsěíárě it kápácitu poskytovááníá tohoto
druhu sociáá lníá sluzěby.

Stanovisko komise: Komisě běrě ná věědomíá. 

Ad 2.  Koncepce bydlení ve městě Jeseník a metodika programu sociálního bydlení 
města

Vědoucíá odboru sociáá lníách věěcíá á zdrávotnictvíá J. Koválcěíák sěznáámil prěíátomněá  s nověě  zprácovánou
koncěpcíá sociáá lníáho bydlěníá, ktěráá  budě soucěáá stíá koncěpcě bydlěníá vě měěstěě  Jěsěníák, áby táto bylá
uá plnáá . Soucěásněě  prěipomněě l, zěě měěsto v soucěásněá  doběě  rěálizujě invěsticěníá projěkt (oprává Tylová
ul.), kdě vnikně 8 novyách bytuů .  

Stanovisko komise:  Komisě běrě ná věědomíá Koncěpci bydlěníá á mětodiku prográmu sociáá lníáho
bydlěníá měěstá á doporucěujě ji schváá lit. 

Ad 3. Různé
3.1. Obec přátelská rodině a seniorům 2018
J. Koválcěíák sěznáámil prěíátomněá  s zěáádostíá Oběc prěáá tělskáá  sěnioruů m 2018, kdy těrmíán jějíáho podááníá jě
22.06.2018. Číálěm  jě podporá rěálizácě opátrěěníá  á áktivit záměěrěěnyách ná sěniory á ná vytvorěěníá
prostrěědíá  prěáá tělskěáho  pro sěniory  v obcíách,  měěstěch  á měěstskyách cěáá stěch.  Opátrěěníá,  ktěrěá  chcě
měěsto rěálizovát, jsou obsázěěny v Pláánu rozvojě prosěniorskěá  politiky měěstá Jěsěníák ná roky 2017-
2020. 



A. RČ ěhováá  uvědlá po zváá zěěníá vsěěch okolnostíá, zěě komisě v lětosěníám rocě nědoporucěujě podát zěáá -
dost do projěktu oběc prěáá tělskáá  rodiněě  2018.  

Stanovisko komise: Komisě běrě ná věědomíá á doporucěujě schváá lit podáá níá zěáá dosti „Oběc prěáá tělskáá
sěnioruů m 2018“. 

3.2. Jubilanti
V měěsíáci  dubnu byli cělěnověá  komisě prěáá t  cělkěm 11 jubilántuů m: 

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

4 4 2 1 0
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná věědomíá. 

3.2. Vítání občánků
Dně 28.0.4.2018 proběěhlo v obrěádníá síáni rádnicě víátááníá obcěáánkuů  i zá uá cěásti cělěněk komisě. 16 rodin
oděvzdálo dotázníák,  kdě jsou dotázy ná spokojěnost zájisětěěníá  podmíáněk pro rodiny s děě tmi vě
měěstěě . 
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná věědomíá. 

Závěry a úkoly  
á) Zprácovát záápis z jědnááníá komisě – A. Kálinováá  – do 31.05.2018
b) Svolát  dálsě íá  jědnááníá  komisě  pro  obcěánskěá  záá lězě itosti,  rodinu  á  sociáá lníá  věěci  ná 12.06.2018

vě 14:00 hod. do káncěláá rěě míástostárostky, rádnicě Másárykovo náám. 167/1  – A. Kálinováá   

Zápsálá: Alěná Kálinováá

Záápis ověěrěilá: Alěná RČ ěhováá
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