
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.3

 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci
dne 19. 02. 2019

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

Omluveni: Těrězá Vodá�ková�  

Hosté:  Mgr. Jir�í� Koválc�í�k – vědoucí�   odboru sociá� lní�ch vě�cí� á zdrávotnictví�, Ing. Márkě� tá Bártá�ková�
– loká� lní� sí�ťár� pro ORP Jěsění�k            
                

Program:

1. Záhá� jění� 
2. Aktuálizácě str�ědně�době�ho plá�nu sociá� lní�ch sluz�ěb Olomouckě�ho krájě ná období�

2021 - 2023
3. Análý�zá mí�stní� sí�tě�  sluz�ěb á ná�vrh jějí� optimá� lní� podobý – Ing. Márkě�tá Bártá�ková�  -

http://www.právonádětstvi.cz/dokuměntý/ánálýzý-siti-sluzěb/
4. Diskuzě, ná�mě�tý, ru< zně�

Ad 1.  Zahájení
Pr�ědsědkýně�  komisě  pr�iví�tálá  c�lěný  komisě  á  hostý  v  MRČ  Krtěc�ěk.  Pr�í�tomně�  sězná�milá  s
áktivitámi uplýnulě�ho roku á dá� lě s pr�iprávováný�mi áktivitámi v rá�mci osláv 15 lět od záloz�ění�
MRČ Krtěc�ěk, kdý pr�iprávují� Fěstivál rodiný áněb 15 lět s Krtěc�kěm 11.5.  - 17.6.2019.

13.5. Pr�ědná� s�ká ná tě�má Zdrává�  domá�cnost

15.5. Děn rodiný - ánimováný�  film zá zvý�hodně�ně�  vstupně�  pro rodiný v kině�  Pohodá – v jědná�ní� 

17.5. Jěsěnickě�  trhý – Krtěc�ku< v hrácí� koutěk (spoluprá� cě sě Šudětikus)

18.5. Záhá� jění� lá� zěn� skě�  sězoný Šchrothový lě�c�ěbně�  lá� zně�  Lipová�  – Krtěc�ku< v hrácí� koutěk

23.5. Pr�ědná� s�ká ná tě�má Klí�c� k rodině�  áněb mánuá� l k dě� tskě�  dus�i

25.5. Pohá�dkový�  lěs – spoluprá� cě sě ŠVČ�  DUHA Jěsění�k

3.6. Autorskě�  c�tění� pohá�dkově�  kní�z�ký v knihovně�  VP Priěssnitzě

4.6. Děn dě� tí� – spoluprá� cě sě ŠVČ�  DUHA Jěsění�k á ZPMV

7.6. Pr�ědná� s�ká ná tě�má Rodiná á vztáhý

9.6. Kátovná – pohá�dkově�  odpolědně pro cělě�  rodiný

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

Ad  2.  Aktualizace  střednědobého  plánu  sociálních  služeb  Olomouckého  kraje  
              na období 2021 - 2023
J.  Koválc�í�k  informovál  pr�í�tomně�  o  áktuálizáci  str�ědně�době�ho  plá�nu  soc.  sluz�ěb
Olomouckě�ho krájě ná období� 2021-2023. Kráj jě sprá�vcěm sí�tě�  sociá� lní�ch sluz�ěb v rá�mci
svě�ho spá�dově�ho u� zěmí�.  Vzhlěděm k ukonc�ění�  plátnosti stá�vájí�cí�ho strátěgickě�ho plá�nu



v pr�í�s� tí�m rocě jě potr�ěbá zprácovát nový�  str�ědně�dobý�  plá�n. Podkláděm pro kráj jě vý�zkum
potr�ěbnosti, prácovní�  skupiný krájě, běnchmárking á podkládý od oběcní�ch u� r�ádu obcě
s rozs�í�r�ěnou  pu< sobností�.  V souc�ásně�  době�  oslovil  kráj  oběcní�  u� r�ádý  obcí�  s rozs�í�r�ěnou
pu< sobností�  s potr�ěbností�  nový�ch  sociá� lní�ch  sluz�ěb,  rozs�í�r�ění�  stá�vájí�cí�  kápácitý  něbo
tránsformácě  sociá� lní�ch  sluz�ěb  ná  plá�nováně�  období�.  Toto  jě  áktuá� lně�  projědná�vá�no
v rá�mci  prácovní�ch skupin KPŠŠ Jěsěnicko á jě  pr�iprávová�ná souhrnná�  tábulká zá cělě�
u� zěmí�  ORP  Jěsění�k,  ktěrá�  má�  bý� t  zprácová�ná  do  koncě  br�ězná.  Ná� slědně�  budě
projědná�vá�no ná spolěc�ně�m jědná�ní� ná kráji.  
Stanovisko komise: Komisě informácě běrě ná vě�domí�. 

Ad 3. Analýza místní sítě služeb a návrh její optimální podoby
M. Bártá�ková�  sězná�milá pr�í�tomně�  s Análý�zou mí�stní� sí�tě�  sluz�ěb ORP Jěsění�k  á s ná�vrhěm
jějí� optimá� lní� podobý. Ší�ťová�ní� probí�há�  od 1.7.2016  ná u� zěmí� cělě�ho ORP Jěsění�k (ccá38
659 obývátěl), tj. 24 obcí� z toho 5 mě�st. V pru< bě�hu projěktu sě podár�ilo zápojění� nový�ch
áktě�ru<  do sí�tě�  poskýtovátělu<  sluz�ěb pro ohroz�ěně�  dě�ti á jějich rodiný – EUROTOPIA.ČZ,
o.p.s. á EŠPEDIENTE,  
Stanovisko komise: Komisě informácě běrě ná vě�domí�. 

Ad 4. Diskuze, náměty, různé
4.1. Jubilanti
V mě�sí�ci  u� noru býli c�lěnově�  komisě pr�á� t  cělkěm 17 jubilántu< m: 

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

5 4 8 0 0
Stanovisko komise: Komisě informácě běrě ná vě�domí�. 

4.2. Různé
A. Kálinová�  informoválá pr�í�tomně�  o pr�iprávě�  Šětká�ní� dr�í�vě nározěný�ch, ktěrě�  sě uskutěc�ní� vě c�tvr-
těk 11.4.2019 v 15:30 hod. v mě�stskě�m sá� lě v budově�  IPOŠu, K. Č�ápká 1147/10. K tánci á poslěchu
budě hrá� t  TRIO FANTAŠIA. 
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vě�domí�. 

Závěry a úkoly  
1.   Zprácovát zá�pis z jědná�ní� komisě – A. Kálinová�  – T: 28.02.2019
2.  Švolát  dáls�í�  jědná�ní�  komisě  pro obc�ánskě�  zá� lěz� itosti,  rodinu  á  sociá� lní�  vě�ci  ná 26.03.2019

vě 14:15 hod., Záhrádá 2000,  Rějví�zská�  ul. – J. Koválc�í�k, A. Kálinová�      

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