
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. 9
 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 10. 10. 2019

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

Omluveni: Máriě Nová�ková�

Hosté:    Pětrá Jánhubová�  - mátriká� r�ká
                

Program:

1. Záhá� jění� 
2. Projědná�ní� dá� rku2  jubilántu2 m pro rok 2020
3. Šěnior táxi
4. Dny sěnioru2  2019 – zhodnocění� 
5. Jubilánti
6. Diskuzě, ná�mě� ty, ru2 zně�

Ad 1. Zahájení 
Č� lěnově�  komisě  sě  vě  c�tvrtěk  10.10.2019 sěs�li  k  jědná�ní�  komisě  v zásědácí�  mí�stnosti  Rádnicě
v Jěsění�ku.  Pr�ědsědkyně�  pr�iví�tálá  novou  c�lěnku  komisě,  ktěrou  jě  od  1.10.2019  pání�  Milěná
Kádě�rová� . 

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

Ad 2. Projednání dárků jubilantům pro rok 2020
Bálí�c�ěk pro pro jubilánty v tě� to podobě�  – Lá�hěv s�í�pkově�ho ví�ná + c�okolá�dá od mí�stní�ch vy�robcu2   -
jě poskytová�n od lědná 2019. Pání� Jánhubová�  pr�ědstávilá dáls� í� vy�robky z rěgionu, ktěrě�  by bylo
moz�ně�  dá� t do bálí�c�ku – vy�robky od firmy Lichwitz (sirup, c�á� j , c�okolá�dá ápod). Č� lěnky komisě sě
vyjá�dr�ily, z�ě májí� zkus�ěnost z pr�ědá�vá�ní�, z�ě obdárování� jsou s dá� rkěm spokojěni á ví�no si něchá�vájí�
ná pohos�tě�ní� rodinny�ch pr�í�slus�ní�ku2  něbo pr�á� těl.  

Štánovisko komisě k bálí�c�ku pro jubilánty ná rok 2020 jě tákově� , z�ě sě má�  poněchát vě stá�vájí�cí�
podobě� .

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  poněchát
bálí�c�ěk pro jubilánty vě stá�vájí�cí� podobě�  – lá�hěv s� í�pkově�ho ví�ná + Jěsěnická�  c�okolá�dá Xocolátl  -
hodnotá 200,- Kc�   

Ad 3. Senior taxi
A. Kálinová�  sězná�milá pr�í�tomně�  s sě změ�námi v provozová�ní� Šěnior táxi :
- Šěnior si budě moci vybrát z táxi sluz�ěb á pr�í�pádně�  ji v pru2 bě�hu c�ásu změ�nit  dlě spokojěnosti.
  Kontákty ná táxisluz�by budou zvěr�ějně�ny po jějich vy�bě�ru á  uzávr�ění� smlouvy.
- Rozs�í�r� í� sě provozní� dobá á budě moz�ně�  vyuz� í�t sěnior táxi od 7 do 16 hodin v prácovní� dny.



-  Moz�nost  objědná�vá�ní�  pr�í�mo  u  provozovátělě  táxi  běz  nutnosti  objědná�vát  děn  pr�ěděm.  
    V pr�í�pádě� , z�ě budě chtí�t mí�t sěnior jistotu, ták mu2 z�ě si  jí�zdu objědnát děn pr�ěděm.
Do  koncě  roku  budě  jěs�tě�  jědnotny�  kontáktní�  tělěfon,  kdě  budě  kliěntu2 m  pr�ědá�n  kontákt
ná nově�  provozovátělě z r�ád táxi sluz�ěb, kdě lzě doprává objědnát.
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí�.

Ad 4. Dny seniorů 2019 – zhodnocení  
A. Kálinová�  informoválá o pru2 bě�hu Dnu2  sěnioru2  mě�stá Jěsění�ku, ktěrě�  sě uskutěc�nilo od 1. do 6.
r�í�jná  2019.  1.  r�í�jná  sě  uskutěc�nilo  áutorskě�  c�tění�  V.  Mrn� kově�  á  J.  Josěfí�kově�  zá kytárově�ho
doprovod P. Jury. Hlávní� prográm pák zác�ál 3.r�í�jná v Divádlě P. Bězruc�ě fotográfickou věrnisá� z� í� i60
„Č�ěsko oc�imá sěnioru2 . Dá� lě pák pokrác�ovál boháty�  prográm  sěnioru2   pod ná� zvěm „Šěnior�i sě báví�“.
Odpolědně pák probě�hlá v Čěntru spolěc�ny�ch áktivit záhájovácí� pr�ědná� s�ká pod ná� zvěm „Něbojtě
sě svy�ch prá�v u lě�kár�ě“. V pá� těk 4.10. á pro vělky�  zá� jěm v u� těry�  8.10. sě uskutěc�nily zá� jězdy ná
Šlězskou Hártu, do Bruntá� lu á ná Čvilí�n.  V sobotní� prográm sě pák trádic�ně�  záhájovál dopolědní�m
filmovy�m pr�ědstávění�m „Ná str�ěs�ě“ á odpolědně divádělní�m pr�ědstávění�m“Holěndry“. Dny sěnioru2
2019 byly zákonc�ěny táněc�ní�m podvěc�ěrěm „Šěnior�i sě báví�“, kdě k tánci hrá� li „Evá á Jindrá“. Dlě
u� c�ásti ná jědnotlivy�ch ákcí�ch lzě pováz�ovát lětos�ní� Dny sěnioru2  zá zdár�ilě� .  

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

Ad 5. Jubilanti
V mě�sí�ci zá� r�í�  byli c�lěnově�  komisě pr�á� t cělkěm 14 jubilántu2 m: 

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

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

Ad 6. Diskuze, náměty, různé

6.1.  Vítání  občánků  -  P.  Jánhubová�  informoválá  o  Ví�tá�ní�  obc�á�nku2 ,  ktěrě�  probě�hně  v  sobotu
12.10.2019.  Ví�tá�ní�  sě  zu� c�ástní�  pr�ědsědkyně�  komisě  –  Alěná  Š�osová�  R� ěhová� .  Těrmí�ny  á  u� c�ást
ná dáls� í�ch Ví�tá�ní�ch  obc�á�nku2  budě projědná�vá�no s vědění�m mě�stá mátriká� r�kámi pr�ěděm.
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí�.

 
Závěry a úkoly  

1. Zprácovát zá�pis z jědná�ní� komisě – A. Kálinová�  – do 16.10.2019
2. Švolát  dáls�í�  jědná�ní�  komisě  pro  obc�ánskě�  zá� lěz� itosti,  rodinu  á  sociá� lní�  vě�ci  ná 19.11.2019

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

Zápsál: Alěná Kálinová�

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