MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a
sociální věci dne 23.06.2015
Přítomni: Vlasta Horáčková, Bc. Renata Plevová, Alena Řehová – členové komise
Bc. Alena Kalinová - tajemník komise
Omluveni: Ivana Malá, Marie Nováková
Hosté: Mgr. Zdeňka Blišťanová – místostarostka, Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí odboru SVZ,
Ing. Eva Mahrová – matrikářka
1. Zahájení
2. Centrum sociálních služeb
3. Diskuze, náměty, různé
1. Zahájení – tajemnice komise přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem
2. Centrum sociálních služeb
Mgr. Kovalčík seznámil přítomné s dalším postupem prací na budování Centra sociálních
služeb. Od 01.07.2015 se přijímají žádosti do domova důchodců. K úhradě bude ubytování
210 Kč a celodenní strava – 170 Kč/den. Kriteria: akutnost potřeby, příspěvek na péči,
(vyjádření lékaře již na žádosti). Informace pro veřejnost jsou publikovány v měsíčníku Naše
město. O podmínkách přijetí do domova důchodců i o nových sociálních službách, které se
budou v Centru sociálních služeb poskytovat, se mohou občané informovat v měsíčníku Naše
město, na stránkách penzionu (ppsjes.cz) nebo osobně v zařízení na Beskydské ul. 1298.
3. Různé
- Předsedkyně komise seznámila přítomné s kontrolou na používání loga města. Zjistila, že i
jiné organizace města nepoužívají logo a některé organizace nemají funkční web.
Komise navrhuje Radě města přesně specifikovat podmínky a používání loga města a
zkontrolovat toto u příspěvkových organizací města

- Matrikářka E. Mahrová informovala o průběhu Vítání občánků, které se uskutečnilo dne
13.06.2015 v Kapli. Akce proběhla bez problémů. Upozornila na končící zásobu povlečení,
které bylo při příležitosti vítání dětem předáváno. Po dohodě všech členů komise bylo
navrženo, aby k dalšímu vítání byly předávány výrobky zhotovené výrobcem-dodavatelem
z Jeseníku, např. Zahradou 2000. Podmínky výroby dárku pro děti projedná s vedoucím
Zahrady 2000 vedoucí odboru J. Kovalčík.

- Sociální balíček – A. Kalinová informovala o výplatě porodného:
Porodné
1. Úřadem práce, pracoviště Jeseník:
2013
28 příjemců
364.000 Kč
2014
28 příjemců
364.000 Kč
2015- 5
22 příjemců
262.000 Kč (od roku 2015 je poskytováno porodné i na
druhé dítě)
2. Městem Jeseník:
2014
87 příjemců
435.000 Kč
2015- 5
41 příjemců
205.000 Kč
Poplatek za komunální odpad – zjistit na odboru životního prostředí, zda lze vyčíslit
výši slev pro seniory.
Finanční podpora pro rodiny, které osobně pečují o těžce zdravotně postižené nezletilé i
zletilé dítě – vyčíslit výši, kolik činí ročně finanční podpora
Taxi – pokud by město stanovilo podmínky pro poskytovaní slev, je nutné tuto službu
„vysoutěžit“

4. Závěry a úkoly
a) Projednat s Mgr. Turkem podmínky zhotovení malých dárečků pro děti
k příležitosti Vítání občánků – Mgr. Jiří Kovalčík
Termín: do 31.08.2015
b) Komise navrhuje Radě města přesně specifikovat podmínky a používání loga
města.
c) Vyčíslit a popsat jaký v současné době poskytuje město „sociální balíček“
pro občany města Jeseník.– Alena Kalinová
Termín: do 31.08.2015
d) Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci v září 2015 v Penzionu
pro seniory – Alena Kalinová
Termín: do 31.08.2015

V Jeseníku 30.06.2015
Zapsala: Alena Kalinová

Zápis schválila: Alena Řehová

