MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

V Jeseníku 1.2.2010

Zápis z jednání komise pro rodinu a sociální věci dne 26.1.2010

Zúčastnili se: Ing. Jana Mackov￡Jana Macková, Ivana Malá, Ing. Milena Novotn￡Milena Novotná, Ing. Olga Dvořáčková, Ing. Jan Rotter, Mgr. Jiří Kovalčík – tajemník komise  
Omluveni: Alena Řehová, Bc. Jana Mackov￡Jana Macková
Hosté: Jana Křivánková – vedoucí odboru SVZ, MUDr. Jiří Staňa – místostarosta Města Jeseník



1. Uvítání – tajemník komise Mgr. Jiří Kovalčík přivítal všechny přítomné, seznámil je s programem 

2. Rezignace Marie Schlemmerové – 22.1.2010 oznámila svou rezignaci na členku komise pro rodinu a sociální věcí z důvodu velké časové vytíženosti
	Otázka doplnění volného místa v komisi

Návrh Ing. Jany Mackové na doplnění o paní Vitu Peleškovou, která pracuje na soudu a má v péči postižené dítě
Ing. Jana Mackov￡Jana Macková zjistí zájem o členství v komisi a následné oslovení zajistí tajemník komise 

3. Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb – v příštím roce končí platnost aktuálního Komunitní plán sociálních služeb na Jesenicku na období let 2007-2010 ;
	V listopadu 2009 Rada města vzala na vědomí zprávu o naplnění komunitního plánu sociálních služeb a pověřila Odbor sociálních věcí a zdravotnictví provedením aktualizace komunitního plánu;
	Následně proběhlo dne 8.12.2009 setkání s poskytovateli sociálních služeb na Jesenicku s cílem zjistit potřeby poskytovatelů sociálních služeb k aktualizaci komunitního plánu;
	Záměr aktualizace komunitního plánu byl prezentován dne 22.12.2009 na sněmu SMOJ starostům z regionu a ke dni jednání komise jsou podepsány návratky ke spolupráci při aktualizaci komunitního plánu se všemi 24 obcemi regionu;
	Ing. Milena Novotn￡Milena Novotná – bylo by dobré do komunitního plánu více zapracovat aspekt rodiny, MUDr. Jiří Staňa – mohlo by být do budoucna tématem konference;

Stanovisko komise: bere na vědomí informaci a doporučuje při aktualizaci komunitního plánu ve větší míře se věnovat rodině;

4. Příspěvky z rozpočtu města pro sociální oblast – jedná se o návrh, který bude projednáván v hodnotící komisi
Pro sociální oblast by příspěvky v letošním roce ve většině případů měli zůstat na stejné úrovni jako v předchozím roce;
K navýšení došlo pouze v případě MC Krteček Jeseník(v loňském roce došlo k poklesu na základě sponzorského daru – ten nelze využít na mzdy a pro letošní rok není na jeho získání garance), Darmoděj Jeseník (rozjezd nové služby občanské poradny – od MPSV nezískali pro rok 2010 dotaci a tajemník ověří, zda budou službu realizovat) a Zahrada 2000, o.s. (rozjezd nové služby podpory samostatného bydlení);
	Pro 2. kolo žádosti zůstala rezerva na jednorázové akce;
	V hodnotící komisi bude projednáno 29.1.2010; 
Stanovisko komise: Informaci bere na vědomí 
5. Záměr projektu odkupu nemovitosti na ulici Březinova SKP Boétheia – jedná se o záměr, na základě kterého lze v rámci dotačního titulu strukturálních fondů EU nemovitost odkoupit, zrekonstruovat a vybavit;  
	Dotačním zdrojem je Integrovaný operační program – oblast podpory 3.1b;
	Dotace je ve výši sto procent, je nutné prokázat inovativní přínos projektu;
	V rámci projektu by měla být zrealizována prodej nemovitosti ve vlastnictví města neziskové organizaci Společenství křesťanské pomoci Boétheia (dále jen SKP), její rekonstrukce a vybavení;
	V současnosti je potřeba uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na prodej nemovitosti, které je povinnou přílohou projektové žádosti;
	SKP by se zavázalo k dlouhodobému poskytování sociálních služeb azylového bydlení v nemovitosti a realizovalo by několik nových inovativních aktivit, které by podpořili sociální začleňování;
	Více informací bylo předloženo v přiloženém projektovém záměru;

Stanovisko komise: komise doporučuje záměr projektu
6. Individuální projekt obce – navazuje na investiční projekt uvedený v bodě 5 a jednou z podmínek je jejich provázanost; 
Jedná se o speciální výzvu, která je určena speciálně pro lokality, kde působí Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách;
	Je možné podporovat registrované sociální služby, ale také návazné aktivity na podporu aktivit sociálního začleňování;
	Finanční podpora je ve výši sto procent – náklady by byly pouze se zpracováním projektu a výběrovým řízením na administrátora projektu, celková alokace výzvy je 200 milionů a maximální výše jedné žádosti je 25 milionů, oprávněnými žadateli jsou pouze vyjmenované obce;
	V rámci Jesenicka by bylo vhodné podat maximálně dva projekty, protože vzhledem k počtu oprávněných žadatelů by menší projekty nemusely být podpořeny – jeden společně pro mikroregiony Jesenicko a Zlatohorsko a druhý pro mikroregiony Javornicko a Žulovsko;
	Přínos pro město by byl zejména v podpoře aktivit v převažujícím rozsahu projektu pro neziskové organizace na území města včetně možnosti realizovat aktivity přímo pro Město Jeseník
	Více informací bylo předloženo v přiloženém projektovém záměru;
Stanovisko komise: komise doporučuje záměr projektu a navrhuje možnost finanční spoluúčasti dalších obcí, kterých se projekt bude dotýkat

7. Zápisy z řídící skupiny KPSS Jesenicko – komisi byl předložen zápis z jednání řídící skupiny KPSS Jesenicko, který proběhl dne 12.1.2010 
Stanovisko komise: informaci bere na vědomí
8. Prodej panelového domu na Tylově ulici č. 652 – v Koncepci prodeje nemovitostí - bytových domů ve vlastnictví Města Jeseníku na období 2009-2012 se objevuje i bytový dům na Tylově ulici č.p.652
	V nemovitosti o 11 bytových jednotkách (1 je neobsazená) bydlí celkem šest rodin, které dlouhodobě pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi – v pěti případech se jedná o rodiny s dětmi (úplné i neúplné) a ve třech z toho rodina pečuje o zdravotně postižené dítě;
	V případě prodeje této nemovitosti tyto rodiny nebudou mít finanční prostředky na odkup těchto bytů a žádná banka by jim neposkytla odpovídající úvěr na financování 

V krajním případě by mohli nájemníci kvůli vzniku dluhů nebo jiným zájmům nového majitele skončit opět v péči města v azylovém domě, protože jejich možnost vstupu na otevřený trh s byty je prakticky nulová, obecně jsou v domě vysoké náklady spojené s bydlením a možnost zvýšení nájmu reálně hrozí vznikem dluhu;
	Východiskem je i to, že by každá obec měla mít určitý počet sociálních bytů, které by měly odpovídat počtu obyvatel – v jiných velkých městech s vysokou mírnou nezaměstnanosti měl nedostatek sociálních bytů přímý důsledek ve zhoršení sociálně patologických jevů a v několika případech stěhování nepřizpůsobivých obyvatel z jiných částí republiky;
Stanovisko komise: Komise nedoporučuje prodej bytového domu Tylova 652 a navrhuje jeho vyjmutí ze seznamu nemovitostí určených k prodeji
9. Záměr projektu Českého červeného kříže – Ing. Milena Novotn￡Milena Novotná – v rámci Českého červeného kříže byla zahájena práce na realizaci záměru stavby několika pobytových zařízení sociálních služeb;
	Probíhají předběžná jednání o možnosti získání finančních prostředků ve výši 70 % nákladů na investiční náklady stavby pobytového zařízení sociálních služeb ve vybraných městech České republiky

Bylo by dobré vstoupit do jednání již ve fázi přípravy tak, aby se Jeseník měl šanci dostat do tohoto záměru, protože z velké části koresponduje se záměrem Centra sociálních služeb, na které je již zpracován stavební program
Stanovisko komise: Komise doporučuje zahájit předběžná jednání o zapojení Města Jeseník do projektu
10. Různé a diskuse 
a. Schůdnost ve městě v zimním období – Ivana Malá – v Jeseníku jsou upraveny přechody nově bílými a červenými pruhy - zvážit jejich zdrsnění, protože pokud jsou mokré nebo je na nich sníh, jsou velmi kluzké; chodník pod prodejnou Albert směrem k náměstí – z kopce se z nového chodníku přechází na starý, kde jsou bílé kamenné bloky ohraničující chodník – v zimním období jsou velmi kluzké a nebezpečné


Zapsal: Jiří Kovalčík

