
Město Jeseník - Městský úřad Jeseník
Odbor sociá� lní�ch vě�cí� á zdrávotnictví�
ul. K. Č�ápká 1147/10,  790 01 Jěsění�k

___________________________________________________________________________

Zápis č.11

 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 19. 12. 2019

Přítomni:  Milěná Kádě�rová� , Bc. Rěnátá Plěvová� , Bc. Alěná Š�osová�  R� ěhová� , MBA - c�lěnově�  komisě
                      Bc. Alěná Kálinová�  - tájěmní�k komisě  

Omluveni: Vlástá Horá� c�ková� , Máriě Nová�ková�  

Hosté:  Mgr. Jir�í� Koválc�í�k – vědoucí�   OŠVZ , Pětrá Jánhubová�  - mátriká� r�ká          
            

Program:

1. Záhá� jění� jědná�ní�
2. Šěstávění� plá�nu c�innosti
3. Vyhodnocění� zá rok 2019 á rozdě� lění� jubilántu5  ná rok 2020
4. Diskuzě, ná�mě� ty, ru5 zně�

Ad 1.   Zahájení 
Č� lěnky  komisě  á  hostě�  sě  sěs�li  ná  poslědní�m  jědná�ní�  komisě  v  rocě  2019.  Pr�í�tomně�  c�lěnky
schvá� lily prográm jědná�ní�.

Hlásová�ní�: Pro: 3 Proti: 0 Zdrz�ělá sě hlásová�ní�: 0 

Ad 2. Sestavení plánu činnosti
Komisě zájis�ťujě:  á) spolěc�ěnskě�  ákcě:  -  ví�tá�ní� obc�á�nku5  – 4 – 5x roc�ně�

 - ná�vs� tě�vu jubilántu5  – v rocě 2020 ccá 159
 - sětká�ní� dr�í�vě nározěny�ch – 1x roc�ně�  – 28.04.2020

      b) vyhodnocění� dotázní�ku5  – 4 – 5x roc�ně�  .

Špolupodí�lí� sě ná pr�í�právě�  Dnu5  sěnioru5 , ákcí� pro rodiny s dě� tmi   v rá�mci mě�stá.

Těrmí�ny  jědná�ní�   komisě:  21.01.2020  Rádnicě,  18.02.2020  –  Krtěc�ěk,  17.03.2020  -  FitKo,
28.04.2020  -  IPOŠ,  19.05.2020  -  ČŠŠ,   16.6.2019  –  Rádnicě.  Zác�á� těk  jědná�ní�  jě  stánověn
ná 14:15 hod. Těrmí�n i zác�á� těk jědná� ní� komisě mu5 z�ě by� t áktuá� lně�  v pru5 bě�hu roku uprávěn. 
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí�. 

Ad 3. Vyhodnocení za rok 2019 a rozdělení jubilantů na rok 2020
Č� lěnky komisě vyhodnotily pr�ědá�vá�ní� bláhopr�á�ní� á bálí�c�ku5  jubilántu5 m v rocě 2019 á rozdě� lily si
jědnotlivě�  jubilánty ná rok 2020. V rocě 2020 jě cělkěm 159 jubilántu5  vě  vě�kově�  hránici od 80 lět
á  vy�s�ě.   Od  lědná  2020  budě  jubilántu5 m  pr�ědá�vá�no  bláhopr�á�ní�  á bálí�c�ěk,  ktěry�  sě  sklá�dá�  z
rěgioná� lní�ch vy�robku5  – s�í�pkově�  ví�no á c�okolá�dá. 



80 lět 85 lět 90 lět 95 lět 100 á  ví�cě lět 

82 47 18 9 3

Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí�. 

Ad 4. Diskuze, náměty, různé
4.1. Jubilanti

V mě�sí�ci  prosinci byli c�lěnově�  komisě pr�á� t  cělkěm 6 jubilántu5 m: 
80 lět 85 lět 90 lět 95 lět 100 á  ví�cě lět 

5 1 0 0 0
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí�. 

Závěry a úkoly  
1. Zprácovát zá�pis z jědná�ní� komisě – A. Kálinová�  
2. Švolát  dáls�í�  jědná�ní�  komisě  pro  obc�ánskě�  zá� lěz� itosti,  rodinu  á  sociá� lní�  vě�ci  ná 21.01.2020

vě 14:15 hod., zásědácí� mí�stnost rádnicě, Másárykovo ná�m. 167/1 – A. Kálinová�   

Zápsálá: Alěná Kálinová�
Zá�pis ově�r�ilá: Alěná Š�osová�  R� ěhová�
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