
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.13

 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 18. 02. 2020

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

Omluveni:  Bc. Řěnátá Plěvová�

Hosté:  -

Program:

1. Záhá� jění� jědná�ní�
2. Prohlí�dká prostor MŘČ Krtěc�ěk  á sězná�mění� sě s c�inností� cěntrá  
3. Jubilánti – u� nor 2020
4. Diskuzě, ná�mě� ty, ru5 zně�

Ad 1.   Zahájení 
Č� lěnky komisě sě sěs�li ná první�m vy� jězdní�m jědná�ní� komisě v rocě 2020 á to v prostorá� ch MŘČ
Krtěc�ěk v Kostělní� ulici. Pr�í�tomně�  c�lěnky schvá� lily prográm jědná�ní�.

Hlásová�ní�: Pro: 4 Proti: 0 Zdrz�ělá sě hlásová�ní�: 0 

Ad 2. Prohlídka prostor MRC Krteček a seznámení se s činností centra
Pr�ědsědkyně�  komisě A. Š�osová�  Ř� ěhová�  provědlá pr�í�tomně�  prostorámi MŘČ Krtěc�ěk. Potě�  c�lěnky
komisě sězná�milá s pr�iprávovány�mi ákcěmi mátěr�skě�ho cěntrá ná rok 2020 á s uskutěc�ně�ny�mi
ákcěmi v rocě 2019.
V rocě 2019 návs�tě�voválo cěntrum 185 rodin (ccá 350 rodic�u5 , prárodic�u5  á dě� tí�).
Dí�ky dotácí�m á podpor�ě z EŠF, MPŠV, Mě�stá Jěsění�k á Olomouckě�ho krájě á tákě�  zá pr�ispě�ní� rodic�u5
á  prárodic�u5  á  sponzoru5  sě  stá� lě  dár�í�  drz�ět  kválitu  nábí�zěny�ch  sluz�ěb  pro  rodiny  s  dě� tmi  ná
Jěsěnicku.  Po  zkus�ěnostěch  z  minuly�ch  lět,  byl  i  rok  2019  opě� t  zámě�r�ěn  ná  skupinově�  á
individuá� lní� sětká�vá�ní� á ná poráděnství� odborně�  á svě�pomocně�  á to ná ní�z�ě uvěděná�  tě�mátá: vy�voj
dí�tě� tě  v  jědnotlivy�ch  vy�vojovy�ch  fá� zí�ch,  rozví�jění�  principu5  rodinně�  svě�pomoci  á  sládě�ní�
zámě�stná�ní�  á rodiny. Dá� lě sě uskutěc�nil Fěstivál rodiny áněb 15 lět s Krtěc�kěm. V rá�mci tohoto
fěstiválu  probě�hlo  14  ákcí�.  Vě  spoluprá� ci  sě  ŠVČ�  DUHA  Jěsění�k  probě�hly  3  ákcě  -  v  u� noru
Pápuc�kovy�  más�kární� bá� l, v c�ěrvnu Pohá�dkovy�  lěs á v listopádu Mártinská�  slávnost s uspá�vá�ní�m
brouc�ku5 .  Dí�ky por�á�dá�ní�  jěsěnicky�ch trhu5  spolkěm Šudětikus sě MŘČ zu� c�ástnilo cělkěm 10 ákcí�.
Byly to právidělně�  mě�sí�c�ní� pá� těc�ní� trhy á 2 slávnosti - Vělikonoc�ní� á Dy�n� ová� . Jědnálo sě o zájis�tě�ní�
hrávě�ho á tvor�ivě�ho koutku pro dě� ti.
Vě spoluprá�ci s Komisí� pro obc�ánskě�  zá� lěz� itosti, rodinu á sociá� lní� vě�ci sě pr�iprávují� v MŘČ bálí�c�ky
pro jubilánty á to 2x do roká.



V rocě 2020 plá�nujě MŘČ sě opě� t zápojit do cělorěpublikově�  kámpáně�  „Š ná�mi květě káz�dá�  rodiná“,
ktěrou por�á�dá�  Ší�ť  pro  rodinu Č�Ř.  Jědná�  sě  o  fěstivál  rodiny,  ktěry�  pobě�z� í�  v  pru5 bě�hu kvě� tná  á
c�ěrvná,  kdy sě  sláví�  Děn  mátěk,  Děn rodiny,  Děn  dě� tí�  á  Děn otcu5 .  Dá� lě  MŘČ Krtěc�ěk  plá�nujě
káz�doděnní� provoz, ákcě pro rodiny s dě� tmi, pr�ědná� s�ky, workshopy átd.

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

Ad 3. Jubilanti – únor 2020

V mě�sí�ci u� noru byly c�lěnky komisě pr�á� t cělkěm 16 jubilántu5 m: 
80 lět 85 lět 90 lět 95 lět 100 á  ví�cě lět 

11 3 0 1 1
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí�. 

Ad 4. Diskuze, náměty, různé 
Ad 4.1. Dotace města - MRC Krteček
Pr�ědsědkyně�  komisě informoválá pr�í�tomně� , z�ě po projědná� ní� v hodnotitělskě�  komisi mě�stá, kdě
bylo návrz�ěno á hodnotitělskou komisí� doporuc�ěno 140 tisí�c, rádá mě�stá  návrhlá zástupitělstvu
mě�stá pro  MČ Krtěc�ěk  o 20 tisí�c Kc�  mě�ně� , něz�  byl poz�ádávěk MŘČ. V rá�mci diskuzě sě vyjá�dr�ily
pr�í�tomně�  c�lěnky  komisě,  zdá  němu5 z�ě  by� t  MŘČ  Krtěc�ěk  dofináncová�n  ná  mí�sto  fináncová�ní�
novoroc�ní�ho ohn� ostrojě, sě ktěry�m sě r�ádá obyvátěl mě�stá něztotoz�n� ujě.

Ad 4.2. Vítání občánků
V  sobotu  15.02.2020  sě  uskutěc�nilo  ví�tá�ní�  obc�á�nku5 ,  ktěrě�ho  sě  zu� c�ástnilo  9  dě� tí�  spolěc�ně�
s rodinny�mi pr�í�slus�ní�ky.

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 17.03.2020 
      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�  Ř� ěhová�
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