MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis
z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a
sociální věci dne 23.02.2016
Přítomni: Iva Malá, Marie Nováková, Bc. Renata Plevová, Bc. Alena Řehová, MBA –
členové komise
Bc. Alena Kalinová - tajemník komise
Omluveni: Vlasta Horáčková
Hosté: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová – místostarostka, Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí OSVZ
Program:
1. Plán rozvoje rodinné politiky města Jeseník pro roky 2016-2018
2. Diskuze, náměty, různé
Zahájení – tajemník komise přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. Jednání
komise vedla předsedkyně.
Ad 1. Plán rozvoje rodinné politiky města Jeseník pro roky 2016-2018
Členky komise se vyjádřily k tvorbě „Plánu rozvoje rodinné politiky města Jeseník pro roky
2016 - 2018“. Plán zpracuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Podklady pro plán připraví
po projednání předsedkyně komise s vedoucím OSVZ a tajemníkem komise, oslovení
zástupci některých odborů města, popř. členky komise. Požadavky jim budou předány na
dalším jednání komise. Předsedkyně komise, vedoucí OSVZ a tajemník komise se sejdou
během 14 dnů.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.

Ad 2. Různé
a. Vítání občánků
•

Předsedkyně komise informovala členky komise o tom, že se starostou města vyjednala
podmínky pro předávání dárku a šeku nově narozeným občánkům města Jeseník. Dárky
se budou předávat v papírových taškách s logem města Jeseník. Rovněž symbolický šek
bude označen logem města. Je nutné zpracovat grafiku nového šeku a zajistit jeho
výrobu. Další vítání občánků je plánované na 30.04.2016. Průběh vítání občánků si
budou moderovat matrikářky. Dále předsedkyně komise navrhla změnu druhu
předávaných květin.

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a ukládá tajemníkovi komise předat
k projednání správnímu odboru a oddělení vnitřní správy a zjistit
do jednání příští komise finanční dopad navrhovaných změn

b. Setkání dříve narozených
•

E. Mahrová informovala přítomné o přípravě „Setkání dříve narozených“. Akce se
uskuteční dne 19.05.2016 v době od 16:00 hod. do 19:00 hod. v sále Městského úřadu
Jeseník, ul. K. Čapka 1147/10. Informace o konání akce bude zveřejněna v měsíčníku
„Naše město“.

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí
c. Informace o Centru sociálních služeb
•

J. Kovalčík informoval přítomné o provozu jednotlivých služeb Centra sociálních
služeb. V domově pro seniory je nadále možnost podávat žádosti o umístění. Kapacita je
aktuálně obsazena, ale s ohledem na postupnou obměnu uživatelů, která je u tohoto typu
zařízení obvyklá, lze podávat žádosti o umístění průběžně. K dispozici je také denní
stacionář pro seniory, kam mohou rodinní příslušníci svěřit seniory, o které pečují
v domácnosti pro odlehčení od náročné péče. Tuto službu zajišťují zkušené pracovnice,
které připravují pestrý program a zajištění kvalitní péče.

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí

d. Informace o dotacích z prostředků města
•

J. Kovalčík seznámil přítomné se způsobem rozdělování dotací z rozpočtu města. Od
letošního roku jsou dotace z rozpočtu města rozdělovány na základě dotačního řízení,
jehož podmínky byly schváleny zastupitelstvem města. Město vypisuje dotační řízení
ve 4 kategoriích:
- ve sportovní oblasti - na podporu sportu
- na podporu jednotlivých projektů (akcí)
- v sociální oblasti

- na podporu sociálních služeb

- individuální žádosti
V sociální oblasti bylo rozděleno 1.172.000,- Kč. Bylo domluveno, že v následujících
letech bude rozdělení dotací pro sociální oblast předkládáno komisi.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí

e. Setkání se seniory z Prahy 1
R. Plevová informovala přítomné o návštěvě seniorů Prahy 1, kteří přijedou
na několikadenní návštěvu Mikulovic. Dohodla s. Ing. Rotterem prohlídku veřejných
prostor Centra sociálních služeb a v rámci prohlídky zajistí vystoupení taneční skupiny

dětí. Po zjištění bližších podmínek návštěvy dojedná společně s tajemníkem komise a
ředitelem Centra program návštěvy.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.
f. Ostatní
Předsedkyně komise dala návrh na úpravu titulní stránky webu města, kdy v levém
sloupci dole je na prvním místě odkaz na Olomoucký kraj a až po té jsou další místní
organizace. Současně požádala i o umístění do levého sloupce na Mateřské centrum
Krteček, popř. na další organizace. Dále požádala o zajištění džbánů na podávání čisté
vody v rámci jednání komise
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a ukládá tajemníkovi komise
předat k projednání oddělení vnitřní správy a oddělení informatiky
.

Závěry a úkoly
a) Svolat schůzku předsedkyně komise, vedoucího OSVZ a tajemnice komise –
do 11.03.2016
b) Předat návrhy komise ve věci aktivit souvisejících s vítáním občánků a přáním
jubilantů správnímu odboru a oddělení vnitřních věcí a zajistit jejich vyjádření
k možné změně s ohledem na finanční dopad (označení symbolických šeků
na porodné a přání jubilantů logem města, zajištění papírových tašek na dárky
označené logem města, jiný druh květiny) Kalinová – do 29.02.2016
c) Zjistit přesný termín návštěvy seniorů Prahy 1, připravit program návštěvy a
dohodnout podmínky návštěvy s Ing. Rotterem – R. Plevová, A. Kalinová 22.03.2016
d) Předat návrh komise ve věci úpravy webové stránky města a provozní záležitosti
oddělení vnitřní správy a oddělení informatiky – A.Kalinová – do 29.02.2016
e) Zpracovat zápis z jednání komise – A.Kalinová – do 29.02.2016
f) Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci
na 22.03.2016 ve 14:15 hod. – A. Kalinová – do 15.03.2016

Zapsala: Alena Kalinová

Zápis ověřila: Bc.Alena Řehová, MBA

