
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. 7
 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 13. 06. 2019

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

Omluveni: Těrězá Vodá�ková� , Bc. Alěná Kálinová�  - tájěmní�k komisě  

        

Hosté:    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. Mě�stskě�  porodně�
3. Párticipátivní� rozpoc�ět – Tvor�í�mě Jěsění�k
4. Pr�á�ní� jubilántu7 m 
5. Diskuzě, ná�mě�ty, ru7 zně�

Ad 1. Zahájení 
Č� lěnově�  komisě sě vě c�tvrtěk 13.06.2019 sěs�li  k jědná�ní�  komisě v zásědácí�  mí�stnosti Rádnicě v
Jěsění�ku. Pr�ědsědkyně�  pr�iví�tálá pr�í�tomně�  s prográměm jědná�ní�. Č� lěnství� v komisi sě vzdálá Těrězá
Vodá�ková� , ktěrá�  němohlá z c�ásovy�ch du7 vodu7  á dojí�z�dě�ní� do s�koly vykoná�vát c�innosti vyply�vájí�cí�
z c�lěnství� v komisi. Ná jědná�ní� bylá pr�í�tomná pání� Máriě Kádě�rová� , ktěrá�  zváz�ujě, zdá by sě stálá
novou c�lěnkou komisě. Čhtě� lá by si vs�ák nějdr�í�vě c�innost komisě záz� í�t  á potě�  by bylo pr�í�pádně�
r�ěs�ěno jějí� jměnová�ní� c�lěnkou komisě.

Ad 2. Městské porodné 
Mě�stskě�  porodně�  bylo závěděno á schvá� lěno Zástupitělstvěm mě�stá Jěsění�k kě konci roku 2009 s
cí�lěm zvy�s� it  krědit  rodiny jáko pr�irozěně�ho  lidskě�ho  spolěc�ěnství�  á  podpor�it  stábilizáci  poc�tu
obyvátěl mě�stá Jěsění�k.  Jáko  finánc�ní�  podporá  rodiná�m  s dě� tmi  jě  spojěně�  s monitoringěm
jějich  potr�ěb  formou  dotázní�kově�ho  s�ětr�ění�,  kdy  vyhodnocění�  dotázní�ku7  prová�dí� jědnou roc�ně�
Odbor sociá� lní�ch vě�cí� á zdrávotnictví�. 

Poc�ět obyvátěl vě mě�stě�  rok od roku klěsá�  á finánc�ní� pr�í�spě�věk vě formě�  mě�stskě�ho porodně�ho
nění�  dostátěc�ny�m motivác�ní�m ná� strojěm pro sětrvá� ní�  slědováně�  skupiny obyvátěl tzv.  mlády�ch
rodin vě mě�stě� . Du7 voděm pro stě�hová�ní� z mě�stá jě nápr�. odstě�hová�ní� sě do obcě ná u� zěmí� nás�ěho
okrěsu, něboť v měns�í�ch obcí�ch jě lěvně� js� í� bydlění�, něbo odstě�hová�ní� sě mimo okrěs zá prácí� c�i zě
zdrávotní�ch du7 vodu7 . Mě�stskě�  porodně�  bylo ná rok 2017 á 2018 vě vy�s� i 5 tis. Kc� ná 1 nározěně�  dí�tě�
s trvály�m pobytěm v Jěsění�ku á jě vyplá� cěno rodic�u7 m dě� tí� c�tvrtlětně� , ná slávnostní�m obr�ádu Ví�tá�ní�
obc�á�nku7 .  Rodic�u7 m,  ktěr�í�  splní�  Právidlá,  jě  pr�ědá�n  symbolicky�  s�ěk  ná  mě�stskě�  porodně� ,  vě� ts� í�
pols�tá� r�ěk (ověc�ká) á kvě� tiná. Čcá 20 % rodic�u7  novorozěn� át v rocě 2017 i v rocě 2018 něsplnilo
Právidlá (jědná�  sě pr�ěděvs�í�m o mátky, ktěrě�  něsplní� podmí�nku trválě�ho pobytu vě mě�stě�  nějmě�ně�
1 rok á dluz�ní�ky mě�stá). Mátká dí�tě� tě musí�  mí�t vě mě�stě�  trvály�  pobyt nějmě�ně�  jěděn rok pr�ěd
nározění�m  dí�tě� tě  á  rodic�ě  něsmí�  by� t  dluz�ní�ky  mě�stá.  Mě�stskě�  porodně�  sě  vyplá� cí�  ná  káz�dě�
nározěně�  dí�tě�  v rodině� , běz ohlědu ná poc�ět nározěny�ch dě� tí� c�i pr�í�jěm rodiny, kdy táto kritě�riá jsou
posuzová�ná pr�ěděvs�í�m u dá�vky „stá� tní�ho porodně�ho“, kdy stá� t pr�ispí�vá�  ná ná�klády souvisějí�cí�  s
nározění�m první�ho c�i druhě�ho dí�tě� tě (13 tis. Kc� / 10 tis. Kc�) rodiná�m s niz�s� í�mi pr�í�jmy. 



Ná� rok ná stá� tní� porodně�  májí� tědy jěn ty chuds�í� rodiny. Ná� rok ná mě�stskě�  porodně�  májí� vs�ěchny
rodiny běz ohlědu ná jějich finánc�ní� zábězpěc�ění�.

Zprávidlá pr�i káz�dě�m nově�m schválová�ní� sě objěvují� diskusě nád tí�m, ják pokrác�ovát s institutěm
mě�stskě�ho porodně�ho á objěvují� sě tákě�  jině�  váriánty, ják porodně�  změ�nit něbo ho u� plně�  zrus�it.
Mězi jině�  váriánty pátr�í� sní�z�ění� porodně�ho něbo kombinácě něbo cělkově�  náhrázění� s mátěriá� lní�m
plně�ní�m v podobě�  nápr�. pouká� zěk do lě�ká� rny ápod.. 

Mě�stskě�  porodně�  jě  pr�ědloz�ěno komisi  k vyjá�dr�ění�  stánoviská komisě.  Ná jědná�ní�  komisě  byli
k tomuto bodu pozvá� ni  tákě�  c�lěnově�  Rády mě�stá Jěsění�k,  kdy ná jědná�ní�  komisě jsou pr�í�tomni
stárostká á 2.  mí�stostárostá.  Z ostátní�ch c�lěnu7  rády mě�stá sě vyjá�dr�ili  vs� ichni ěmáilěm á áz�  ná
jědnoho z c�lěnu7  rády chtě� jí� poněchát mě�stskě�  porodně�  vě stá�vájí�cí� podobě� . Č� lěn rády mě�stá, ktěry�
porodně�  něpodporujě, sě dněs�ní�ho jědná�ní� komisě němohl zu� c�ástnit z prácovní�ch du7 vodu7 . 

Štánovisko komisě k mě�stskě�mu porodně�mu jě tákově� ,  z�ě  sě má�  poněchát vě stá�vájí�cí�  podobě� .
Mě�stskě�  porodně�  nění� ná� stroj, ktěry�  by umě� l změ�nit trěnd vě sniz�ová�ní� poc�tu obyvátěl mě�stá á áni
jěj tákto nělzě chá�pát. Mě�stskě�  porodně�  jě ná� stroj, ktěry�m sě dá�vá�  rodiná�m s dí�tě� těm nározěny�m
v Jěsění�ku, z�ě mě�sto si  cění�  toho, z�ě  rodiná v Jěsění�ku z� ijě á bydlí�.  Dán� ovy�  pr�í�nos zá jěděn rok
obyvátělě s trvály�m pobytěm vě mě�stě�  jě pák vys�s� í�  něz�  c�á� stká, ktěrá�  jě vě vy�slědku vyplácěná.
Mě�stskě�  porodně�  dá�vá�  v zá� sádě�  signá� l, z�ě mě�sto chcě podporovát rodiny s dě� tmi á jině�  formy jáko
nápr�í�klád u� lěvy ná odpáděch sě jěví� jáko podstátně�  komplikováně� js� í�, rodiná jě něbudě tákto v  c�ásě
vní�mát  á  náví�c  by  touto  formou  pr�ibylá  ádministrátivá  á  musělo  by  by� t  r�ěs�ěno,  ják  sě  budě
postupovát  nápr�í�klád  v pr�í�pádě�  odstě�hová�ní�  á  podobně� .  Proto  komisě  doporuc�ujě  záněchát
souc�ásnou podobu poskytová�ní� mě�stskě�ho porodně�ho á zvá� z� it pr�í�pádně�  jěho poskytová�ní� ná ví�cě
lět ták, áby němusělo by� t o porodně�m rozhodová�no káz�dy�  rok znovu.

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

Stanovisko komise:  Komisě informáci běrě ná vě�domí�  á po projědná�ní�  doporuc�ujě pokrác�ovát
v mě�stskě�m porodně�m vě stá�vájí�cí�  vy�s� i  5.000 Kc�  á pr�í�pádně�  schvá� lit  jěho poskytová�ní�  ná děls�í�
c�ásově�  období�

Ad 3. Participativní rozpočet – Tvoříme Jeseník

Mě�sto Jěsění�k  uvolnilo  1  mil.  Kc�  ná  rěálizáci  párticipátivní�ho rozpoc�tu,  ktěry�  sě  rěálizujě  pod
ná� zvěm „Tvor�í�mě Jěsění�k“ á do 30.6.2019 jě moz�ně�  podá�vát ná�vrh zá�mě�ru7 . 

Právidlá, ktěrá�  jě potr�ěbá dodrz�ět,  jsou ná� slědují�cí�.  Ná�vrh musí�  by� t  věr�ějně�  prospě�s�ny�  á mě�sto
musí� mí�t kompětěnci ná�vrh rěálizovát. Ná�vrh musí� by� t rěálizová�n ná věr�ějně�m prostránství� (ulicě,
párk,  zělěně�  plochy,  árěá� l,  ná�mě�stí�  ápod.)  něbo  vě  věr�ějně�  pr�í�stupně�  budově� ,  ktěrá�  jě  volně�
pr�í�stupná�  c�i vyuz� í�vá�ná věr�ějností� (rozhodují�cí� jě volny�  pr�í�stup káz�dě�mu). Ná�vrh sě musí� rěálizovát
pouzě ná májětku á u� zěmí�  mě�stá, ktěry�  nění�  zátí�z�ěn dáls� í�mi smluvní�mi vztáhy – nápr�.  ná� jěmní�
smlouvy, svě�r�ění�  k hospodár�ění�  (v pr�í�pádě�  pr�í�spě�vkovy�ch orgánizácí�  mě�stá) ápod. Ná�vrh budě
prověditělny�  - jěho rěálizácě něsmí�  odporovát zá�konu7 m, plá�novány�m ákcí�m, u� zěmní�mu plá�nu á
dáls� í�m strátěgicky�m c�i  rozvojovy�m koncěpcí�m mě�stá.  Nělzě podá�vát  ná�vrhy ná vy�stávbu něbo
u� právy doprávní� infrástruktury, kdě jě rěálizovátělnost zá�vislá�  ná posouzění� stá� tní�ch orgá�nu7  (nápr�.
Policiě Č�R) Ná�vrhy májí� mí�t pr�ěděvs�í�m invěstic�ní� cháráktěr. 

Návrhovátělěm mu7 z�ě by� t fyzická�  osobá stárs�í�  16 lět sě vztáhěm k Jěsění�ku, pr�ic�ěmz�  sě němusí�
jědnát  o  osobu  s  trvály�m  bydlis�tě�m  vě  mě�stě�  (dá� lě  jěn  „obc�án“).  Návrhovátěl  mu7 z�ě  podát
máximá� lně�  2 ná�vrhy. Ná�vrh musí�  rěspěktovát finánc�ní�  limit ná jěděn ná�vrh 500 000 Kc�.  Ná�vrh
musí�  by� t  podá�n vě stánověně�m těrmí�nu.  Ná�vrh musí�  obsáhovát ná� slědují�cí�  informácě – ná� zěv,
krá� tkou  ánotáci  (vy�stiz�ny�  popis,  máx.  500  znáku7 ),  popis  projěktu  á  jěho  věr�ějně�ho  pr�í�nosu,
uvědění� lokálity, vě ktěrě�  má�  k rěálizáci dojí�t, pr�ědpoklá�dáná�  finánc�ní� ná� roc�nost. Vědlě ná�kládu7  ná
rěálizáci  tákě�  vs�ěchny  souvisějí�cí�  ná�klády  zá  zprácová�ní�  projěktově�  dokuměntácě  á  provoz  á
u� drz�bu po dobu 3 lět od rěálizácě projěktu (tzv. udrz� itělnost ná�vrhu), kontákt ná návrhovátělě
(pr�í�pádně�  zá� stupcě);  á  volitělně�  situác�ní�  ná�krěs,  fotodokuměntácě  souc�ásně�ho  stávu  á  dáls� í�
pr�í�lohy.

V rá�mci  komisě  jě  jáko  jědno  z dlouhodoby�ch  tě�mát  r�ěs�ěná  otá� zká  dě� tsky�ch  hr�is�ť  co  sě  ty�c�ě
rozsáhu i  kválity.  V rá�mci  komisě ták byl  projědná�n  ná�vrh,  ktěry�  spoc�í�vá�  v  rozs�í�r�ění�  dě� tskě�ho
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hr�is�tě�  vě  Šmětánovy�ch  sáděch  o  dvá  nově�  hěrní�  prvky  typu  intěráktivní�ch  hrácí�ch  tábulí�  á
rozs�í�r�ění�  hr�is�tě�  o  novy�  hěrní�  prvěk  s�plhácí�  sěstávy  pro  dě� ti  vě  vě�ku  3-14  lět  ná  kác�í�rkově�m
podkládu s oplocění�m, ktěrá�  doplní� stá�vájí�cí� hr�is�tě�  o chybě� jí�cí� prvěk á zvy�s� í�  ták jěho átráktivitu
pro trá�vění�  volně�ho c�ásu s dě� tmi á podpor�í�  rozvoj tohoto prostoru. Z pohlědu komisě jě dobrě�
dě� tskě�  hr�is�tě�  vě Šmětánovy�ch sáděch á rozs�í�r� it jěj ták, áť sě zvy�s� í� vyuz� itělnost á átráktivitá nějěn
tohoto hr�is�tě� ,  álě  tákě�  Šmětánovy�ch sádu7  pro trá�vění�  c�ásu rodin s dě� tmi.  V rá�mci  návrhováně�
u� právy by dos�lo k doplně�ní�  stá�vájí�cí�ho hr�is�tě�  o dvě�  intěráktivní�  hrácí�  tábulě á instáláci s�plhácí�
sěstávy pro dě� ti vě vě�ku 3-14 lět, c�í�mz�  sě zvě� ts� í� i vě�kově�  rozpě� tí� dě� tí�, pro ktěrě�  budě dě� tskě�  hr�is�tě�
vyuz� itělně� ,  protoz�ě sě zdě instálujě hěrní�  prvěk vhodny�  tákě�  pro stárs�í�  vě�kovou kátěgorii  dě� tí�.
Zá� rověn�  sě  jěví�  jáko  vhodně�  tuto  sěstávu  pojmout  ták,  z�ě  sě  něbudě  jědnát  pouzě  o  drobně�
doplně�ní�,  álě  vznikně cěly�  novy�  hěrní�  prvěk nábí�zějí�cí�  komplěxní�  moz�nost  s�plhá�ní�  á  lězění�.  K
tomuto hěrní�mu prvku by byl potr�ěbny�  jáko podkládovy�  mátěriá� l kác�í�rěk á v iděá� lní�m pr�í�pádě�
tákě�  oplocění�, ktěrě�  by návázoválo ná stá�vájí�cí� hr�is�tě� . Váriánty jsou smě�rěm k r�ěcě nává� zát ná roh
hr�is�tě�  něbo smě�rěm kě sváhu opě� t s nává� zá�ní�m ná roh stá�vájí�cí�ho hr�is�tě� . Tyto nově�  prvky budou
pod kontrolou káměry mě�stskě�  policiě, c�í�mz�  by mě� lo dojí�t k ochráně�  pr�ěd pr�í�pádny�m vándálství�m.
Ná�vrh  by  zá  komisi  pr�ědloz� ilá  pr�ědsědkyně�  komisě,  protoz�ě  v právidlěch  jě  stánověno,  z�ě
návrhovátělěm musí� by� t fyzická�  osobá.

Stanovisko komise:  Komisě informáci běrě ná vě�domí�,  schválujě pr�ihlá� s�ění�  zá�mě�ru rozs�í�r�ění�  á
zkválitně�ní�  dě� tskě�ho  hr�is�tě�  vě  Šmětánovy�ch  sáděch  á  pově�r�ujě  pr�ědsědkyní�  komisě  podá�ní�m
ná�vrhu

Ad 4. Přání jubilantům
V mě�sí�ci c�ěrvnu byli c�lěnově�  komisě pr�á� t cělkěm 10 jubilántu7 m: 

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

4 6 0 0 0
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí�. 

Ad 5. Diskuze, náměty, různé

5.1.  Ná komisi zázně� l  dotáz ohlědně�  zájis�tě�ní�  toálět pro dě� tskě�  hr�is�tě�  vě Šmětánovy�ch sáděch.
Komisě  bylá  informová�ná,  z�ě  i  pr�ěs  změ�nu  provozovátělě  hospody  v budově�  vě  vlástnictví�
těnisově�ho klubu nádá� lě plátí�, z�ě jě moz�ně�  vyuz� í�vát toálětu v tě� to budově� . Vychá� zí� to z vzá� jěmně�
dohody  mě�stá  Jěsění�k  á  těnisově�ho  klubu,  kdy  mě�sto  hrádilo  zr�í�zění�  kánálizác�ní�  pr�í�pojky,  á
těnisovy�  klub sě zává� zál, z�ě po dobu děsěti lět bězplátně�  umoz�ní� vyuz� í�vát toálětu pro ná�vs�tě�vní�ky
dě� tskě�ho hr�is�tě� .  Těnto vztáh by mě�l  plátit  do koncě roku 2020.  Pr�i  tom budě r�ěs�ěno,  co dá� lě.
Informácě o moz�nosti vyuz� í�t WČ jě umí�stě�ná pr�í�mo u vstupu ná dě� tskě�  hr�is�tě� .

5.2. Podnět k provozování městského koupaliště – v souc�ásně�  době�  sě r�ěs� í�  jěs�tě�  ně�ktěrě�  vě�ci
pr�ěd záhá� jění�m plně�  sězo� ny, dojdě k c�á� stěc�ně�mu doplně�ní� vybávění� á tákě�  dos�lo k změ�ně�  zpu7 sobu
plácění�, ná ktěrě�  si věr�ějnost budě zvykát. Z konkrě� tní�ch podně� tu7 , ktěrě�  si poznáměnáli rovnou i
zá� stupci vědění� mě�stá, bylo dě� tskě�  prvky něbo pí�skovis�tě�  v c�á� sti s hr�is�ti – dě� ti si hrájí�  ná pí�sku
běáchvolějbálově�ho hr�is�tě� , dá� lě to byl nědostátěk kos�u7 , lávic�ěk, pr�ěvlě�ká� rny á podobně� . 

5.2. Štáv dě� tsky�ch hr�is�ť – v rá�mci komisě zázně� lo, z�ě stáv ně�ktěry�ch dě� tsky�ch hr�is�ť nění� v u� plně�
iděá� lní�m stávu. Šprá�vu dě� tsky�ch hr�is�ť májí� ná stárosti Těchnickě�  sluz�by Jěsění�k á ná komisi bylo
domluvěno, z�ě by byl ná ně�ktěrě�  z dáls� í�ch jědná�ní� komisě pozvá�n ně�kdo, kdo má�  toto ná stárosti.

Závěry a úkoly  
1. Zprácovát zá�pis z jědná�ní� komisě – J. Koválc�í�k – do 15.07.2019
2. Švolát  dáls� í�  jědná�ní�  komisě  pro  obc�ánskě�  zá� lěz� itosti,  rodinu  á  sociá� lní�  vě�ci  ná zá� r�í�  2019

vě 14:15 hod. do zásědácí� mí�stnosti rádnicě - A. Kálinová�   

Zápsál: Jir�í� Koválc�í�k
Zá�pis ově�r� ilá: Alěná Š�osová�  R� ěhová�
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	Zápis č. 7
	z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 13. 06. 2019

