
MĚSTO  JESENÍK
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis
 z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 26. 09. 2017

Přítomni:  Vlasta Horáčková, Marie Nováková,  Bc. Renata Plevová,  Ing. Jan Rotter,
                      Bc. Alena Řehová, MBA – členové komise

Omluveni: -

Hosté:        Mgr. et Bc. Zdeňka Blišťanová - místostarostka, Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí OSVZ
                

Program:

1. Zahájení
2. Dny seniorů 2017
3. Sociální bydlení 
4. Pečovatelská služba
5. Různé 

Ad 1.  Zahájení 
Předsedkyně komise přivítala přítomné. 

Ad 2. Dny seniorů 2017
A. Kalinová seznámila přítomné s podrobným programem Dnů seniorů města Jeseníku 2017,
které se uskuteční ve dnech 4. až 8. října 2017. 

Stanovisko komise: Komise bere informace na vědomí.

Ad 3. Sociální bydlení
Z. Blišťanová a J.  Kovalčík informovali o přípravě koncepce prostupného sociálního bydlení,
které je v plánu realizovat s částí bytového fondu města Jeseník (cca 30 bytů) a v návaznosti na
rekonstrukci bytového domu na ulici Tylova. Pro získání zkušenosti z jiného města, kde ob-
dobný systém funguje, byla vytipována Kadaň, kde systém prostupného sociálního bydlení již
cca 2 roky funguje. V rámci konzultace v Kadani byly zjištěny konkrétní pravidla a postupy
včetně vzorů jednotlivých dokumentů vztahujících se ke způsobu zajištění sociálního bydlení v
Kadani.  Princip  prostupného  sociálního  bydlení  by  měl  být  postaven  na  motivaci  a  zá-
sluhovosti účastníků a je velmi úzce svázán s výkonem sociální práce s obyvateli jednotlivých
bytů.

Stanovisko komise: Komise bere informace na vědomí.

Ad 4. Pečovatelská služba
Město Jeseník bylo v měsíci červenci letošního roku osloveno Olomouckým krajem, který je
zřizovatelem příspěvkové organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník a zajišťuje posky-
tování pečovatelské služby občanům města Jeseník, zda by bylo ochotno převzít příspěvkovou
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organizaci a s tím i zajišťování této služby. Po následných jednáních a dojednání podmínek
převodu ke změně dojde k 1.1.2018, kdy bude nově poskytována pečovatelská služba příspěv-
kovou organizací města Centrum sociálních služeb Jeseník. Proces převodu byl schválen zastu-
pitelstvy  města  i  kraje.  Tato  změna  se  uživatelů  i  zájemců  o  službu  dotkne  naprosto  mi-
nimálně. Tento převod znamená přechod zaměstnanců i majetku využívaného pro zajišťování
pečovatelské služby pod Centrum sociálních služeb Jeseník. Zároveň bude pečovatelská služba
nadále sídlit v prostorech „hotelu M“, kde jsou navíc prostory nově rekonstruovány a uzpůso-
beny  jejím  potřebám.  Pro  konečného  uživatele  se  tedy  prakticky  nic  nemění  a  nově  se
dostanou všechny sociální služby pro seniory poskytované na území města Jeseník pod hlavič-
ku jedné organizace, která bude nabízet všechny formy služeb od terénních, přes ambulantní,
až po pobytové. Zároveň dojde k zachování všech stávajících kontaktních údajů.  

Stanovisko komise: Komise bere informace na vědomí.

Ad 4. Různé
4.1. Z. Blišťanová informovala o rezignaci ředitele ZŠ Jeseník  na funkci ředitele k 31.10.2017.   
         Bude  vypsáno výběrové řízení a nový ředitel/-ka by měl/-a nastoupit od 01.02.2018.

4.2. Z.  Blišťanová dále  informovala  o  přípravě  instalace  chytrých semaforů na  křižovatce  
         u Pradědu. Pokud se osvědčí, budou nainstalovány napevno.

4.3. J.  Kovalčík  informoval  přítomné  o  výsledcích  „Obec  přátelská  seniorů“,  kdy  jsme  se  
         umístili na 4. místě. MPSV by mělo zaslat, jak jsme splnili jednotlivá kriteria.

 
Závěry a úkoly  
a) Zpracovat zápis z jednání komise – A. Kalinová – do 24.10.2017
b) Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci na 24.10. 2017
     Termín: 17.10.2017 – A. Kalinová  

Zapsala: Alena Kalinová

Ověřila: Alena Řehová
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