
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.2

 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 22. 01. 2019

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

Omluveni: Vlástá Horá�c�ková�  

Hosté:  Mgr., Bc. Zděn� ká Blis�ťánová�  - stárostká, Mgr. Jir�í� Koválc�í�k – vědoucí�   odboru sociá� lní�ch vě�cí�
á zdrávotnictví�            
                

Program:

1. Záhá� jění� 
2. Šěnior táxi – rok 2018
3. Porodně�  -  rok 2018
4. Plá�n c�innosti – doprácová�ní�
5. Diskuzě, ná�mě�ty, ru: zně�

Ad 1.  Zahájení
Pr�ědsědkyně�  komisě pr�iví�tálá c�lěny komisě á hosty á tájěmní�k komisě pr�ědstávil osobně�  novou
c�lěnku komisě T. Vodá�kovou. Č� lěnky komisě schvá� lili prográm jědná�ní�:

PRO : 4 PROTI: 0 ZDRZ� ELA ŠE HLAŠOVA? NI?:  0

Ad 2. Senior taxi 2018
A. Kálinová�  sězná�milá pr�í�tomně�  s provozěm sluz�by „ŠENIOR TAXI“ 2018. Mě�sí�c�ní� u� hrádá c�iní�  ccá
6.630,- Kc� mě�sí�c�ně�  (jí�zdy + prográmově�  vybávění�). Kliěnti jsou s touto sluz�bou vě cělku spokojěni,
pouzě poukázují� ná mály�  poc�ět jí�zd v mě�sí�ci á objědná�vá�ní� děn pr�ěděm. Volájí� i dáls� í� obc�áně�  mě�stá
á ptájí� sě ná vě�kovou hránici poskytová�ní� tě� to sluz�by. Pr�í�tomní� diskutováli ná dáně�  tě�má  á vě� ts� iná
bylá pro zvy�s�ění� poc�tu jí�zd mě�sí�c�ně�  ná 6 něz�  sní�z�ění� vě�kově�  hránicě.

K 1.1. 2019 byl ní�z�ě uvěděny�  poc�ět obyvátěl vě vě�kovy�ch kátěgorií�ch

73 á ví�cě lět 70 -  72 lět 65 - 69 lět

1211 486 864
         PRO : 4 PROTI: 0 ZDRZ� ELA ŠE HLAŠOVA? NI?:  0

A. Kálinová�  zájistí�  schu: zku sě zá� stupci Těchnicky�ch sluz�ěb,  vědění�  mě�stá  k projědná� ní�  u� právy
podmí�něk á vyhodnocění� roku 2018.  

Ad 3. Porodné
A. Kálinová�  sězná�milá pr�í�tomně�  s poskytnutí�m porodně�ho v rocě 2018. Čělkěm bylo vyplácěno
porodně�  vě  vy�s� i  450.000,-Kc�,  tj.   v  90  pr�í�páděch,  kdy byly  splně�ny  podmí�nky pro poskytnutí�
porodně�ho,  zě 126. V pru: bě�hu roku 2018 sě uskutěc�nilo 5x ví�tá�ní� obc�á�nku: .



Ad 4. Plán činnosti na rok 2019
á) spolěc�ěnskě�  ákcě:  -  ví�tá�ní� obc�á�nku:  – 4 – 5x roc�ně� ,
  - ná�vs� tě�vu jubilántu:  – v rocě 2019 ccá 149 – mě�sí�c�ně�  dlě jubilěá

 - sětká�ní� du: chodcu:   – 11.04 2019
 

 b) vyhodnocění� dotázní�ku:   v rá�mci  mě�stskě�ho porodně�ho – 4 – 5x roc�ně� .

c) podporá á spolutvorbá  plá�nu prorodinně�  politiky

Špolupodí�lí� sě ná pr�í�právě� : -  Dnu:  sěnioru:  – 3. - 6.10.2019,
                                                     -  ákcí� pro rodiny s dě� tmi   v rá�mci mě�stá -  15.5. - promí�tá�ní� v kině�
                                                         Pohodá pro rodiny s dě� tmi.
Těrmí�ny jědná�ní�  komisě: 22.01.2019, 
                                                  19.02.2019 - MČ Krtěc�ěk, Kostělní� ul.
                                                   26.03.2019 - Záhrádá 2000, Rějví�zská�  ul.  – vyjědnát
                                                   11.04.2019 -  spolěc�ěnsky�  sá� l Mě�stá Jěsění�k, IPOŠ – Šětká�ní� dr� í�vě   
                                                                              nározěny�ch
                                                   14.05.2019 - stácioná� r�  ČŠŠ Jěsění�k , Běskydská�  ul.

       11.06.2019 - Fitko, Tová� rní� ul. 
Pr�í�tomně�  c�lěnky komisě němě� ly  k  plá�nu  c�innosti  pr�ipomí�nky.  Plá�n  mu: z�ě  byt  v  pru: bě�hu  roku
áktuá� lně�  doplně�n vc�ětně�  těrmí�nu:  jědná�ní� v 2. pololětí� 2019.
     PRO : 4 PROTI: 0 ZDRZ� ELA ŠE HLAŠOVA? NI?:  0

Ad 5. Diskuze, náměty, různé
5.1. Jubilanti
V mě�sí�ci  lědnu byli c�lěnově�  komisě pr�á� t  cělkěm 11 jubilántu: m: 

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

3 4 3 0 1

5.2.1. Různé
Pr�í�tomní� informováli o dáls�í�ch ákcí�ch vě mě�stě� .
7.2. 2019, 10:00 hod.  - Lě�c�ivá�  jo� gá – R. Plěvová�
11.2. 2019 16:00 hod. - Másopustní� věsělicě pro sěniory – A. Kálinová�
4.5.2019 – Vy�stup ná Zláty�  Čhlum – J. Koválc�í�k
11.5 – 17.6.. 2019 – Fěstivál rodiny – A. Š�osová�  R� ěhová�

5.2.2. Různé
Štárostká informoválá pr�í�tomně�  o vyhlá� s�ění� Čěny Olomouckě�ho krájě v oblásti kultury. 
Stanovisko komise: Komisě informácě běrě ná vě�domí�. 

Závěry a úkoly  
1. Zprácovát zá�pis z jědná�ní� komisě – A. Kálinová�  – T: 29.01.2019
2. Švolát  dáls� í�  jědná�ní�  komisě  pro  obc�ánskě�  zá� lěz� itosti,  rodinu  á  sociá� lní�  vě�ci  ná 19.01.2019

vě 14:15 hod., MČ Krtěc�ěk, Kostělní� ul. – A. Kálinová�   
3. Švolát jědná�ní� vě vě�ci ŠENIOR TAXI  - A. Kálinová�
4. Domluvit  s  M.  Pilny�m,  vědoucí�m  Kiná  Pohodá,  moz�nost  promí�tá�ní�  pro  rodiny  s  dě� tmi

zá zvy�hodně�ně�  vstupně�  4x roc�ně� . - A. Kálinová�    

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