
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.12

 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 21. 01. 2020

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

Omluveni:  -

Hosté:  Mgr. Jir�í� Koválc�í�k – vědoucí�   OŠVZ 

Program:

1. Záhá� jění� jědná�ní�
2. Šěnior táxi
3. Jubilánti
4. Diskuzě, ná�mě� ty, ru6 zně�

Ad 1.   Zahájení 
Č� lěnky komisě á host sě sěs�li ná první�m jědná�ní� komisě v rocě 2020. Pr�í�tomně�  c�lěnky schvá� lily
prográm jědná�ní�.

Hlásová�ní�: Pro: 5 Proti: 0 Zdrz�ělá sě hlásová�ní�: 0 

Ad 2. Senior taxi
A. Kálinová�  informoválá pr�í�tomně�  o provozu sluz�by Šěnior táxi zá rok 2019. V rocě 2019 bylo
uskutěc�ně�no cělkěm 1401 odvozu6 . V dáně�m rocě uhrádilo mě�sto provozovátělu6 m cělkovou c�á� stku
47.771,80 Kc�.  Pr�ipomí�nky z r�ád uz� ivátělu6  byly nějví�cě k poc�tu jí�zd á dáls� í�  zá� jěmci o sluz�bu pák
k vě�kově�  hránici.  
Č� lěnky komisě pák hlásováli o tě�chto dvou moz�ny�ch u� prává� ch á vě� ts� iná bylá pro zvy�s�ění�  poc�tu
jí�zd. 
Hlásová�ní�: Pro: 5 Proti: 0 Zdrz�ělá sě hlásová�ní�: 0 
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí� á pr�i u� právě�  podmí�něk poskytová�ní� sluz�by
doporuc�ují� návy�s�ění� poc�tu jí�zd v mě�sí�ci.  

Ad 3. Jubilanti
V mě�sí�ci  lědnu byly c�lěnky komisě pr�á� t  cělkěm 16 jubilántu6 m: 

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

7 4 3 0 2
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí�. 



Ad 4. Diskuze, náměty, různé
4.1. Různé
4.1. 1. J. Koválc�í�k informovál o ná� slědují�cí�m:
- od 1.1.202 jě poskytová�ná Máltě�zskou pomocí� osobní� ásistěncě – podrobně� js� í� informácě
   poskytně  Micháělá Rándusová� , těl. .736 504 176
- ránní� klub – pě�c�ě o hándicápováně�  dě� ti ná Jěsěnicku, - jědnálo sě o sětká�ní�, kdě sě r�ěs� ilá pě�c�ě
  o dě� ti rodic�u6 , ktěr�í� pěc�ují� o tě�z�cě zdrávotně�  postiz�ěně�  v domá�cí�m prostr�ědí�, nově�  ná Jěsěnicku  
   pu6 sobí� orgánizácě Jděmě áutistu6 m náproti, ktěrá�  sě spěciálizujě ná cí�lovou skupinu osob s poru-
   chou áutistickě�ho spěktrá, dá� lě jě poptá�vká po odlěhc�ovácí� sluz�bě�

4.1. 2. A. Šosová Řehová  informoválá o koná�ní�  ví�tá�ní�  obc�á�nku6  v sobotu 15.02.2020 v obr�ádní�
mí�stnosti rádnicě.

4.1. 3. A. Kalinová  informoválá o těrmí�nu koná�ní�  Šětká�ní� dr� í�vě nározěny�ch v u� těry�  28.04.2020,
v 15:30 hod. v mě�stskě�m sá� lě, ul. K. Č�ápká.

4.1. Diskuze
Č� lěnky  komisě  diskutovály  o  novoroc�ní�m  ohn� ostroji.  Informovály  sě  vzá� jěmně�  o  vyjá�dr�ění�
spoluobc�ánu6 , kdy c�á� st si myslí�, z�ě by těnto němě� l by� t vu6 běc něbo v dálěko měns�í�m provědění�. Šou-
c�ásně�  sě zájí�mály, kolik novoroc�ní� ohn� ostroj stá� l.  

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 18.02.2020

vě 14:15 hod., MRČ Krtěc�ěk z.s., Kostělní� 142/5 – A. Kálinová�   

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

Stránka 2 z 2


	Zápis č.12
	z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 21. 01. 2020

