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

_____________________________________________________________________________

Důvodová zpráva

 Zápis č. 6
 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 21. 05. 2019

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

Omluveni: Těrězá Vodá�ková�  

Hosté:    BcA. Pětrá Fusová� , DiŠ. – r�ěditělká MKZ, Ing. Ján Rottěr – r�ěditěl ČŠŠ Jěsění�k,    
   Ing. Věroniká Klěměntová�  – vědoucí� sprá�vní�ho odboru,  Mgr. Jir�í� Koválc�í�k – vědoucí�     
   odboru sociá� lní�ch vě�cí� á zdrávotnictví�, Pětrá Jánhubová�  - mátriká� r�ká
                

Program:

1. Záhá� jění� 
2. Ví�tá�ní� obc�á�nku8  – Bookstárt 
3. Čěntrum sociá� lní�ch sluz�ěb Jěsění�k – souc�ásně�  á plá�nováně�  sluz�by
4. Pr�á�ní� jubilántu8 m 
5. Diskuzě, ná�mě�ty, ru8 zně�

Ad 1. Zahájení 
Č� lěnově�  komisě sě v u� těry�  21.05.2019 sěs�li k jědná�ní� komisě v děnní�m stácioná� r�i Čěntrá sociá� lní�ch
sluz�ěb v Jěsění�ku. Pr�ědsědkyně�  pr� iví�tálá pr�í�tomně�  s prográměm jědná�ní�. 

Ad 2. Vítání občánků – Bookstart 
P.  Fusová�  pr�ědstávilá pr�í�tomny�m  projěkt   Bookstárt,  kdy v c�ěskě�m prostr�ědí�  jě  pojměnovány�
Š kní�z�kou do z� ivotá:  http://www.sknizkoudozivotá.cz/. Jědná�  sě o měziná� rodní� iniciátivu, do ní�z�
sě zápojují�  knihovny, ktěrě�  sě snáz� í�  o  to,  áby zápojily áktivní�  rodic�ě  á sěznámovály spolěc�ně�  s
rodic�i ty nějměns�í� c�těná� r�ě s knihou á něpr�ěběrny�m mnoz�ství�m pr�í�bě�hu8  á informácí� v  ní�. Hodnotá
sětu jě 80,-Kc�/kus. Těn by sě pr�ědá�vál dí�tě� ti – rodině�  pr�i ví�tá�ní� obc�á�nku8  á ná� slědně�  by s rodinou
spoluprácoválá Mě�stská�  knihovná V. Priěssnitzě.

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

Stanovisko  komise:  Komisě  informáci  běrě  ná  vě�domí�  á  po  projědná�ní�  á  vyjá�dr�ění�   vědoucí�
sprá�vní�ho odboru doporuc�ujě zákoupění�  kniz�ní�ho sětu v rá�mci projěktu Bookstárt – Š kní�z�kou
do z� ivotá v hodnotě�  80,-Kc�/kus á Rádě�  Mě�stá doporuc�ujě schvá� lit Usněsění�:

Rádá mě�stá Jěsění�ku pově�r�ujě sprá�vní� odbor k ná�kupu kniz�ní�ch sětu8  v rá�mci projěktu Bookstárt –
Š kní�z�kou do z� ivotá v hodnotě�  80,-Kc�/kus á jějich pr�ědá�vá�ní� v rá�mci ví�tá�ní� obc�á�nku8 .

  

Ad 3. Centrum sociálních služeb Jeseník – současné a plánované služby

J. Rottěr informovál pr�í�tomně�  o zá�mě�ru rěálizácě nově�  sluz�by domov sě zvlá� s�tní�m rěz� iměm pro
sěniory nád 65 lět  s Alzhěiměrovou něbo stár�ěckou děměncí�.  Zá�mě�r  byl  schvá� lěn -   poc�í�tá�  sě
změ�nou 14 lu8 z�ěk chrá�ně�ně�ho bydlění�  vě tr�ětí�m nádzěmní�m podláz� í�  stárě�  budovy ná Běskydskě�
ulici ná 12 lu8 z�ěk domová sě zvlá� s�tní�m rěz� iměm k 1.7.2020 á kě stějně�mu dátu změ�nu chrá�ně�ně�ho
bydlění� v budově�  Jároslává Jěz�ká ná ná� jěmní� byty s poskytová�ní�m pěc�ovátělskě�  sluz�by. V souládu

http://www.sknizkoudozivota.cz/


s tí�m bylá podá�ná  z�á�dost o zár�ázění�  nově�  sluz�by domov sě zvlá� s�tní�m rěz� iměm v rá�mci Čěntrá
sociá� lní�ch  sluz�ěb  Jěsění�k  do  sí�tě�  sociá� lní�ch  sluz�ěb  Olomouckě�ho  krájě.  Táto  z�á�dost  bylá
projědná�ná  ná  pr�í�slus�ně�  krájskě�  prácovní�  skupině� ,  ktěrá�  tuto  změ�nu  podpor�ilá  á  doporuc�ilá.
Šouc�ásně�  vs�ák zázně� l podně� t k tomu, z�ě pro zár�ázění� do sí�tě�  sociá� lní�ch sluz�ěb Olomouckě�ho krájě
jě nězbytně�  mí�t rěgistráci sociá� lní� sluz�by nějpozdě� ji do 31.8.2019 á do 6 mě�sí�cu8  od rěgistrácě jě
nězbytně�  tuto sluz�bu zác�í�t poskytovát, má�  sě zvá� z� it těrmí�n záhá� jění� rěálizácě. V ná�váznosti ná toto
stánovisko jě návrhováná�  změ�ná  zár�ádit k 1.1.2020 do sí�tě�  sociá� lní�ch sluz�ěb Olomouckě�ho krájě 2
lu8 z�ká (právdě�podobně�  vě stá�vájí�cí� budově� , álě v jiny�ch prostorěch, něz�  budě domov sě zvlá� s�tní�m
rěz� iměm poskytová�n od 1.1.2021) á pro rok 2021 poz�á�dát o návy�s�ění�  ná cělkovou kápácitu 12
lu8 z�ěk á k 31.12.2020 ukonc�it poskytová�ní� sociá� lní� sluz�by chrá�ně�ně�  bydlění� á v budově�  Jároslává
Jěz�ká od 1.1.2021 poskytovát ná� jěmní� bydlění� s nábí�dkou pěc�ovátělskě�  sluz�by. Š ohlěděm ná vy�s�ě
uvěděně�  skutěc�nosti by mě� lá v rocě 2020 probě�hnout v pru8 bě�hu roku u� prává tr�ětí�ho nádzěmní�ho
podláz� í� stárě�  budovy ná Běskydskě�  ulici (vybourá�ní� kuchyn� sky�ch koutu8 , rěkonstrukcě koupělěn,
vytvor�ění�  zá� zěmí�  pro zámě�stnáncě ápod.).  V souc�ásně�  době�  jě jiz�  zprácová�ná studiě,  ktěrá�  r�ěs� í�
prostorově�  uspor�á�dá�ní�,  á zprácová�vájí�  sě pr�ědpoklá�dáně�  ná�klády ná potr�ěbně�  u� právy. Ná� slědně�
budě  snáhou  zájis�tě�ní�  finánc�ní�ch  prostr�ědku8  ná  oprávu,  pr�ic�ěmz�  lzě  pr�ědpoklá�dát,  z�ě  budou
c�á� stěc�ně�  kryty tyto ná�klády tákě�  poz�ádávkěm ná rozpoc�ět mě�stá.

J. Rottěr dá� lě informovál o nějbliz�s� í�ch ákcí�ch cěntrá soc. sluz�ěb v rá�mci Č�ěsko-polskě�ho projěktu
Šlězskě�  trádicě v krojí�ch – 5.6.2019. 

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

Ad 4. Přání jubilantům
V mě�sí�ci  kvě� tnu byli c�lěnově�  komisě pr�á� t  cělkěm 14 jubilántu8 m: 

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

6 5 3 0 0
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí�. 

Ad 5. Diskuze, náměty, různé

5.1.  A.  Š�osová�  R� ěhová�  informoválá  o  spoluprá� ci  MRČ  Krtěc�ěk  s  Knihovnou  VP,  kdy
dopolědně, první� pondě� lí� v mě�sí�ci návs�tě�vují� Knihovnu VP.

5.2. P.  Fusová�  informoválá  pr�í�tomně�  o  moz�nosti  rěálizácě  koncěrtu,  mimo  jině�
i pro sěniory, slověnskě�  skupiny Kollá� rovci. Jědnálo by sě o koncěrt, ktěry�  by sě uskutěc�nil
v pr�í�s� tí�m rocě po vyjědná�ní� těrmí�nu. Š ohlěděm ná vysokě�  ná�klády poz�á�dálá o spoluprá� ci
mimo jině�   komisi, ktěrá�  sě spolupodí�lí�  ná pr�í�právě�  ákcí�  pro sěniory vě mě�stě� .  V rá�mci
diskusě zázně� lá moz�nost stánovění� cěny vstupěnky v rozmězí� 250,- áz�   350,-Kc�.   

Závěry a úkoly  
1. Zprácovát zá�pis z jědná�ní� komisě – A. Kálinová�  – do 31.05.2019
2. Švolát  dáls� í�  jědná�ní�  komisě  pro  obc�ánskě�  zá� lěz� itosti,  rodinu  á  sociá� lní�  vě�ci  ná 13.06.2019

vě 14:15  hod.  do  zásědácí�  mí�stnosti  rádnicě  á  pozvát  Rádu  mě�stá  Jěsění�ku  k  projědná�ní�
porodně�ho s ohlěděm ná stánovění� rozpoc�tu ná rok 2020  -  A. Kálinová�   

Zápsálá: Alěná Kálinová�

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