
 

Město Jeseník - Městský úřad Jeseník 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

ul. K. Čapka 1147/10,  790 01 Jeseník 

___________________________________________________________________________ 
 

Zápis č. 16 

 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální 
věci dne 15. 09. 2020 

 
 
Přítomni:  Vlasta Horáčková, Milena Kaděrová, Bc. Renata Plevová, Bc. Alena Šosová Řehová, MBA  

                      - členové komise 

                      Bc. Alena Kalinová - tajemník komise   

Omluveni:  Marie Nováková, 

 

Hosté:  Ing. Veronika Klementová, Petra Janhubová, Mgr. Jiří Kovalčík 

 

  

Program:       
1. Zahájení  
2. Dny seniorů 2020 

3. Porodné 2021 

4. Přání jubilantům  
5. Diskuze, náměty, různé 

 

Ad 1.   Zahájení  

Předsedkyně komise přivítala všechny přítomné a členky komise schválily program jednání. 

Hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdržela se hlasování: 0  
 
 
Ad 2. Dny seniorů 2020 

A. Kalinová seznámila přítomné s programem Dnů seniorů 2020. S ohledem na stávající situaci  
šíření COVID-19 byl proti dříve avizovanému programu tento  zkrácen o Setkání dříve narozených, 
které se mělo uskutečnit v sobotu 10.10.2020. Členky komise s přijatými úpravami programu 
souhlasily.  
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.  
 
 
Ad 3. Porodné 2021 
V. Klementová, vedoucí správního odboru, informovala přítomné o variantách poskytování 
porodného. Městské porodné bylo zavedeno a schváleno Zastupitelstvem města Jeseník ke konci 
roku 2009 s cílem zvýšit kredit rodiny jako přirozeného lidského společenství a podpořit stabilizaci 
počtu obyvatel města Jeseník.  Jako finanční podpora rodinám s dětmi  je  spojené s monitoringem  
jejich  potřeb  formou  dotazníkového  šetření,  kdy  vyhodnocení  dotazníků provádí jednou ročně 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.  
Počet obyvatel ve městě rok od roku klesá a finanční příspěvek ve formě městského porodného 
není dostatečným motivačním nástrojem pro setrvání sledované skupiny obyvatel tzv. mladých 
rodin ve městě. Důvodem pro stěhování z města je např. odstěhování se do obce na území našeho 
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okresu, neboť v menších obcích je levnější bydlení, nebo odstěhování se mimo okres za prací či ze 
zdravotních důvodů. Městské porodné bylo na rok 2018 a 2019 schváleno ve výši 5 tis. Kč na 1 
narozené dítě s trvalým pobytem v Jeseníku a je vypláceno rodičům dětí čtvrtletně, na slavnostním 
obřadu Vítání občánků. Rodičům, kteří splní Pravidla, je předán symbolický šek na městské 
porodné, větší polštářek (ovečka), květina a bookstart. Cca 20 % rodičů novorozeňat v roce 2019 a 
33%  dosud v roce 2020 nesplnilo Pravidla (jedná se především o matky, které nesplní podmínku 
trvalého pobytu ve městě nejméně 1 rok a dlužníky města). Matka dítěte musí mít ve městě trvalý 
pobyt nejméně jeden rok před narozením dítěte a rodiče nesmí být dlužníky města.  

Městské porodné se vyplácí na každé narozené dítě v rodině, bez ohledu na počet narozených dětí či 
příjem rodiny, kdy tato kritéria jsou posuzována především u dávky „státního porodného“, kdy stát 
přispívá na náklady související s narozením prvního či druhého dítěte (13 tis. Kč / 10 tis. Kč) 
rodinám s nižšími příjmy. Nárok na státní porodné mají tedy jen ty chudší rodiny. Nárok na městské 
porodné mají všechny rodiny bez ohledu na jejich finanční zabezpečení. 

Zpravidla při každém novém schvalování se objevují diskuse nad tím, jak pokračovat s institutem 
městského porodného a objevují se také jiné varianty, jak porodné změnit nebo ho úplně zrušit. 
Mezi jiné varianty patří snížení porodného nebo kombinace nebo celkové nahrazení s materiálním 
plněním v podobě např. poukázek do lékárny apod.. 

Materiál k městskému porodnému byl předložen komisi k vyjádření stanoviska komise. Na jednání 
komise byli k tomuto bodu pozváni také členové Rady města Jeseník. Nikdo z Rady se jednání 
komise nezúčastnil. Stanovisko komise k městskému porodnému je takové, že se má ponechat ve 
stávající podobě. Městské porodné není nástroj, který by uměl změnit trend ve snižování počtu 
obyvatel města a ani jej takto nelze chápat. Městské porodné je nástroj, kterým se dává na vědomí 
rodinám s dítětem narozeným v Jeseníku, že město si cení toho, že rodina v Jeseníku trvale žije a 
bydlí. Daňový přínos za jeden rok na obyvatele s trvalým pobytem ve městě je pak vyšší než částka, 
která je ve výsledku vyplacena. Městské porodné dává v zásadě signál, že město chce podporovat 
rodiny s dětmi a jiné formy jako například úlevy na odpadech se jeví jako podstatně 
komplikovanější, rodina je nebude takto v čase vnímat a navíc by touto formou přibyla 
administrativa a muselo by být řešeno, jak se bude postupovat například v případě odstěhování a 
podobně. Proto komise doporučuje ponechat současnou podobu poskytování městského 
porodného a zvážit případně jeho poskytování na více let tak, aby nemuselo být o porodném 
rozhodováno každý rok znovu. 

Hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdržela se hlasování: 0   

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a po projednání doporučuje pokračovat 
v městském porodném ve stávající výši 5.000 Kč a případně schválit jeho poskytování na delší 
časové období (2021 – 2022). 

 
 
Ad 4. Přání Jubilantům   
 

V měsíci červenci byly členky komise přát celkem 11 jubilantům: 

80 let 85 let 90 let 95 let  100 a  více let  

4 6 1 0 0 

 
 
 

V měsíci srpnu byly členky komise přát celkem 7 jubilantům: 

80 let 85 let 90 let 95 let  100 a  více let  

3 2 1 1 0 

 
V měsíci září přály členky komise celkem 8 jubilantům: 

80 let 85 let 90 let 95 let  100 a  více let  

5 2 1 0 0 
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Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.  
 
 
Ad 5. Diskuze, náměty, různé  
Ad 5.1.Vítání občánků   
P. Janhubová  seznámila přítomné s návrhem zajištění vítání občánků do konce roku 2020 
s ohledem na stávající situaci  šíření COVID-19: 
a) zrušit vítání občánků do konce roku 2020 bez náhrady nového termínu 
b) zrušit vítání občánků do konce roku 2020 bez náhrady nového termínu, ale s předáním dárků  
     při předání rodného listu na matrice  
V obou případech dojde při splnění závazných podmínek k vyplacení stávajícího porodného. 
Po diskuzi  členky komise hlasovaly a jsou pro variantu b).  
Hlasování:  Pro: 4  Proti: 0  Zdržela se hlasování: 0  
 
 
Závěry a úkoly   
1. Zpracovat zápis z jednání komise  – A. Kalinová  
      Termín: 30.09.2020 
 

2.  Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci na 20.10 .2020  
      ve 14:15 hod., zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 167/1 – A. Kalinová   
     Termín: 12.10.2020 

 
 
 
V Jeseníku dne 30.09.2020 
 
 
Zapsala: Alena Kalinová 

Zápis ověřila: Alena Šosová Řehová 
 

 

 

 

 

 


