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 24. 04. 2018
Přítomni: Vlástá Horáá cě kováá , Máriě Nováá kováá , Ján Rottěr, Alěná RČ ěhováá - cě lěnověá komisě
Alěná Kálinováá - tájěmníák komisě
Omluveni: Rěnátá Plěvováá
Hosté: Zděně ká Blisě ťánováá – míástostárostká, Pětr Procháá zká – míástostárostá, Jirě íá Koválcě íák – vědoucíá
OSVZ

Program:

1. Pomoc prě i zájisě těě níá sětkáá níá drě ívá ě nározěnýá ch
2. Diskuzě, náá měě tý, ruů zněá
Ad 1. Pomoc při zajištění setkání dříve narozených
ČČ lěnověá komisě sě v uá těrýá 24.04.2018 v doběě od 14:00 hod. do 18:30 hod. podíálěli ná chýstáá níá
pohosě těě níá á pruů běě hu sětkáá níá drě ívá ě nározěnýá ch, ktěrěá sě uskutěcě nilo vě spolěcě ěnskěá m sáá lě
Měě stskěá ho uá rě ádu v budověě IPOSu, ul. K.árlá ČČ ápká 1147/10. Prě íátomnýá m ási 190 hostuů m
k poslěchu i k tánci hráá lá huděbníá skupiná Fántásiá. Mězi sěniorý si prě isě li popovíádát i obá
míástostárostověá měě stá Jěsěníáku.
Ad 2. Různé
2.1. Jubilanti
V měě síáci dubnu býli cě lěnověá komisě prě áát cělkěm 22 jubilántuů m:
80 lět
85 lět
90 lět
95 lět
13
6
3
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná věě domíá.

0

100 á víácě lět
0

Závěry a úkoly
á) Zprácovát záá pis z jědnáá níá komisě – A. Kálinováá – do 30.04.2018
b) Svolát dálsě íá jědnáá níá komisě pro obcě ánskěá záá lězě itosti, rodinu á sociáá lníá věě ci ná 22.05.2018
vě 14:00 hod. do stácionáá rě ě Čěntrá sociáá lníá sluzě ěb Jěsěníák, Běskýdskáá 1298/6 – A. Kálinováá

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

