Město Jeseník - Městský úřad Jeseník
Odbor sociáá lníách věě cíá á zdrávotnictvíá
ul. K. ČČ ápká 1147/10, 790 01 Jěsěníák

Zápis
z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 22. 05. 2018
Přítomni: Vlástá Horáá cě kováá , Máriě Nováá kováá , Rěnátá Plěvováá , Ján Rottěr, Alěná RČ ěhováá - cě lěnověá
komisě
Alěná Kálinováá - tájěmníák komisě
Omluveni: Hosté:

Jirě íá Koválcě ík
á – vědoucíá OSVZ

Program:

1. Prohlíádká stácionáá rěě Čěntrá sociáá lníách sluzě ěb Jěsěníák
2. Koncěpcě sociáá lníáho bydlěníá vě měě stěě Jěsěníák á mětodiká prográmu sociáá lníáho
bydlěníá měě stá
3. Diskuzě, náá měě ty, ruů zněá
Ad 1. Prohlídka stacionáře Centra sociálních služeb Jeseník
ČČ lěnověá komisě si prohlěá dli prostory á vybávěníá děnníáho stácionáá rě ě Čěntrá sociáá lníách sluzě ěb, kdě
probíáhálo jědnáá níá komisě.
J. Rottěr informovál prě íátomněá o prě íáprávěě vzniku nověá sociáá lníá sluzě by - domov sě zvláá sě tníám
rězě iměm, v horníá pátrě ě nověá cě áásti á chráá něě něá bydlěníá ná Jězě kověě ul. By sě změě nilo ná duů m
s pěcě ovátělskou sluzě bou. Rovněě zě i Čháritá Jěsěníák máá záá jěm rozsě íárěit kápácitu poskytováá níá tohoto
druhu sociáá lníá sluzě by.
Stanovisko komise: Komisě běrě ná věě domíá.
Ad 2. Koncepce bydlení ve městě Jeseník a metodika programu sociálního bydlení

města

Vědoucíá odboru sociáá lníách věě cíá á zdrávotnictvíá J. Koválcě íák sěznáá mil prě íátomněá s nověě zprácovánou
koncěpcíá sociáá lníáho bydlěníá, ktěráá budě soucě áástíá koncěpcě bydlěníá vě měě stěě Jěsěníák, áby táto bylá
uá plnáá . Soucě ásněě prě ipomněě l, zě ě měě sto v soucě ásněá doběě rěálizujě invěsticě níá projěkt (oprává Tylová
ul.), kdě vnikně 8 novyá ch bytuů .
Stanovisko komise: Komisě běrě ná věě domíá Koncěpci bydlěníá á mětodiku prográmu sociáá lníáho
bydlěníá měě stá á doporucě ujě ji schváá lit.
Ad 3. Různé
3.1. Obec přátelská rodině a seniorům 2018
J. Koválcě íák sěznáá mil prě íátomněá s zě áádostíá Oběc prě áátělskáá sěnioruů m 2018, kdy těrmíán jějíáho podáá níá jě
22.06.2018. Číálěm jě podporá rěálizácě opátrě ěníá á áktivit záměě rěěnyá ch ná sěniory á ná vytvorě ěníá
prostrě ědíá prě áátělskěá ho pro sěniory v obcíách, měě stěch á měě stskyá ch cě áástěch. Opátrě ěníá, ktěrěá chcě
měě sto rěálizovát, jsou obsázě ěny v Pláá nu rozvojě prosěniorskěá politiky měě stá Jěsěníák ná roky 20172020.

A. RČ ěhováá uvědlá po zváá zě ěníá vsě ěch okolnostíá, zě ě komisě v lětosě níám rocě nědoporucě ujě podát zě áá dost do projěktu oběc prě áátělskáá rodiněě 2018.
Stanovisko komise: Komisě běrě ná věě domíá á doporucě ujě schváá lit podáá níá zě áádosti „Oběc prě áátělskáá
sěnioruů m 2018“.
3.2. Jubilanti
V měě síáci dubnu byli cě lěnověá komisě prě áát cělkěm 11 jubilántuů m:
80 lět
85 lět
90 lět
95 lět
4
4
2
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná věě domíá.

1

100 á víácě lět
0

3.2. Vítání občánků
Dně 28.0.4.2018 proběě hlo v obrě ádníá síáni rádnicě víátáá níá obcě áánkuů i zá uá cě ásti cě lěněk komisě. 16 rodin
oděvzdálo dotázníák, kdě jsou dotázy ná spokojěnost zájisě těě níá podmíáněk pro rodiny s děě tmi vě
měě stěě .
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná věě domíá.
Závěry a úkoly
á) Zprácovát záá pis z jědnáá níá komisě – A. Kálinováá – do 31.05.2018
b) Svolát dálsě íá jědnáá níá komisě pro obcě ánskěá záá lězě itosti, rodinu á sociáá lníá věě ci ná 12.06.2018
vě 14:00 hod. do káncěláá rě ě míástostárostky, rádnicě Másárykovo náá m. 167/1 – A. Kálinováá

Zápsálá: Alěná Kálinováá
Záá pis ověě rěilá: Alěná RČ ěhováá
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