
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. 8
 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 12. 09. 2019

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

Omluveni: Máriě Nová�ková�        

Hosté:    Milěná Kádě�rová�
                

Program:

1. Záhá� jění� 
2. Ná�vs�tě�vá  prězěntácě  poskytovátělu3  sociá� lní�ch  sluz�ěb  ná  Jěsěnicku  -  „Špolěc�ně�

pomá�há�mě 2019“.
3. Pr�á�ní� jubilántu3 m 
4. Diskuzě, ná�mě�ty, ru3 zně�

Ad 1. Zahájení 
Č� lěnově�  komisě  sě vě c�tvrtěk 12.09.2019 sěs�li  k  jědná�ní�  komisě  v zásědácí�  mí�stnosti  Rádnicě
v Jěsění�ku.  Pr�ědsědkyně�  pr�iví�tálá  pr�í�tomně�  á  sězná�milá  jě  s  prográměm  jědná�ní�.   Pr�í�tomně�  s
prográměm souhlásily. 

Ad 2. Návštěva prezentace poskytovatelů sociálních služeb na Jesenicku - „Společně  
           pomáháme 2019“.
Vs�ěchny  pr�í�tomně�  spolěc�ně�  oběs�ly  jědnotlivě�  poskytovátělě  sociá� lní�ch  sluz�ěb  -  BOÉ: THÉIA  -
spolěc�ěnství�  kr�ěsťánskě�  pomoci,  z.s.;  Čěntrum  sociá� lní�ch  sluz�ěb  Jěsění�k;  Č� lově�k  v  tí�sni,  o.p.s.;
Dármodě� j,  z.u� .;  DMA  Práhá,  s.r.o.  -  prodějná  Jěsění�k;  Domov  pro  sěniory  Jávorní�k,p.o.;
Domov du3 chodcu3  Zlátě�  Hory, p.o.; Domov Šně�z�ěnká Jěsění�k, p.o.; DROM - romskě�  str�ědisko; Du3 m
ná  pu3 l  cěsty  Jěsění�k,  Diákoniě  Č�ČÉ  –  str�ědisko  v  Šobotí�ně� ;  Čháritá  Jěsění�k;  Jděmě  Autistu3 m
Náproti, z.s.; Máltě�zská�  pomoc, o.p.s. - Dobrovolnickě�  cěntrum Jěsění�k; ŠONŠ Č�R, z.s., OO Jěsění�k;
Šouz� ití�  2005,  o.p.s.;  Štr�ědisko  sociá� lní�  prěvěncě  Olomouc,  p.o.  -  Porádná  pro  rodinu  Jěsění�k;
ZAHRADA 2000, z.s.. V Jědnotlivy�ch stá�ncí�ch sě sězná�mily s druhy sociá� lní�ch  sluz�ěb poskytovátělu3
á sě změ�námi, ktěrě�  u poskytovátělu3  nástály oproti minulě�mu roku. Č� lěnově�  komisě běrou dánou
ákci zá zdár�ilou á pr�í�nosnou pro láickou věr�ějnost, kdy obc�áně�   májí� moz�nost  sě sětkát s tě�mě�r�
vs�ěmi poskytovátěli v rěgionu.  Ná ákci bylá tákě�  vělká�  u� c�ást tr�í�d z jěsěnicky�ch s�kol, coz�  jě pozitivní�
s ohlěděm ná budová�ní� oběcně�ho pově�domí� o moz�nostěch pomoci jiz�  od co nějniz�s� í�ho vě�ku. 

Ad 3. Přání jubilantům

V mě�sí�cí�ch c�ěrvěnci áz�  zá� r�í�  byli c�lěnově�  komisě pr�á� t cělkěm 10 jubilántu3 m: 
80 lět 85 lět 90 lět 95 lět 100 á  ví�cě lět 

7/2019 7 2 2 0 0

8/2019 3 8 2 0 0

9/2019 6 4 4 0 0
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí�. 



Ad 4. Diskuze, náměty, různé

4.1. Termíny jednání komise do konce roku 2019
Č� lěnky komisě sě dohodly ná stá�vájí�cí�ch těrmí�něch jědná�ní� komisě:

 10.10.2019 –Štácioná� r�  Š� imon 
 19.11.2019 – zásědácí� mí�stnost Rádnicě v Jěsění�ku
 17.12.2019 – Fitko Jěsění�k

4.2. Návrh na přijetí nové členky komise pro občanské záležitosti,  rodinu a sociální věci
Č�lěnství�  v komisi  sě  vzdálá  Těrězá  Vodá�ková� ,  ktěrá�  němohlá  z c�ásovy�ch  du3 vodu3  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� Milěná Kádě�rová� , ktěrá�  po zvá� z�ění� má�  zá� jěm  stá� t sě novou c�lěnkou komisě
á souhlásí� s jměnová�ní�m c�lěnkou komisě.

Komisě návrhujě ná� slědují�cí� usněsění�:
1) Rádá  mě�stá  běrě  ná  vě�domí�  rězignáci  pání�  Těrězy  Vodá�kově�  ná  c�lěná  v  komisi  
        pro obc�ánskě�  zá� lěz� itosti, rodinu á sociá� lní� vě�ci kě dni 07.06.2019. 

        2)   Rádá mě�stá jměnujě c�lěná komisě pro obc�ánskě�  zá� lěz� itosti, rodinu á sociá� lní� vě�ci pání� Milěnu 
        Kádě�rovou kě dni 01.10.2019.

Závěry a úkoly  
1. Zprácovát zá�pis z jědná�ní� komisě – A. Kálinová�  – do 30.09.2019
2. Švolát  dáls�í�  jědná�ní�  komisě  pro  obc�ánskě�  zá� lěz� itosti,  rodinu  á  sociá� lní�  vě�ci  ná r�í�jěn  2019

vě 14:15 hod.  děnní�ho stácioná� r�ě Š� imon - A. Kálinová�   

Zápsálá: Alěná Kálinová�

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