
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.1

 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 18. 12. 2018

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

Omluveni: Bc. Řěnátá Plěvová� , Těrězá Vodá�ková�  

Hosté:  Mgr. Jir�í� Koválc�í�k – vědoucí�   OŠVZ           
                

Program:

1. Šězná�mění� s nový�mi c�lěný komisě
2. Šěstávění� plá�nu c�innosti
3. Řozdě� lění� jubilántu5
4. Diskuzě, ná�mě� tý, ru5 zně�

Ad 1.  Seznámení s novými členy komise
Č� lěnově�  komisě sě sěs�li ná první�m jědná�ní� á sězná�mili sě s nový�m sloz�ění�m komisě. Komisě pro 
obc�ánskě�  zá� lěz� itosti, rodinu á sociá� lní�  vě�ci prácujě v tě�mě�r�  stějně�m sloz�ění�  jáko minulě�  volěbní�
období�, má�  pouzě jědnu novou c�lěnku, slěc�nu Těrězu Vodá�kovou.

Ad 2. Sestavení plánu činnosti
Zájis�ťujě:  á) spolěc�ěnskě�  ákcě:  -  ví�tá�ní� obc�á�nku5  – 4 – 5x roc�ně� ,

 - ná�vs� tě�vu jubilántu5  – v rocě 2019 ccá 149,
 - sětká�ní� du5 chodcu5  átd – 1x roc�ně� ,
 

      b) výhodnocění� dotázní�ku5  – 4 – 5x roc�ně�  .

Špolupodí�lí� sě ná pr�í�právě�  Dnu5  sěnioru5 , ákcí� pro rodiný s dě� tmi   v rá�mci mě�stá.
Těrmí�ný jědná�ní�  komisě: 22.01.2019, 19.2.2019, 19.3.2019, 11.4.2019, 14.5.2019,  11.6.2019

Ad 3. Rozdělení jubilantů
Č� lěnký komisě si rozdě� lilý jědnotlivě�  jubilántý ná rok 2019. V rocě 2019 jě cělkěm 149 jubilántu5
vě  vě�kově�  hránici od 80 á vý�s�ě.  Od lědná 2019 budě jubilántu5 m pr�ědá�vá�no  bláhopr�á�ní� á nově�
bálí�c�ěk, ktěrý�  sě sklá�dá�  z rěgioná� lní�ch vý�robku5  – s� í�pkově�  ví�no á c�okolá�dá. 

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

71 46 28 3 1



Ad 4. Diskuze, náměty, různé
4.1. Jubilanti

V mě�sí�ci  prosinci býli c�lěnově�  komisě pr�á� t  cělkěm 9 jubilántu5 m: 
80 lět 85 lět 90 lět 95 lět 100 á  ví�cě lět 

3 4 2 0 0
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí�. 

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 22.01.2019

vě 14:15 hod., zásědácí� mí�stnost rádnicě, Másárýkovo ná�m. 167/1 – A. Kálinová�   

Zápsálá: Alěná Kálinová�
Zá�pis ově�r�ilá: Alěná Š�osová�  Ř� ěhová�
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