Město Jeseník - Městský úřad Jeseník
Odbor sociálních věcí á zdrávotnictví
ul. K. Čápká 1147/10, 790 01 Jěsěník
___________________________________________________________________________

Zápis č.12
z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 21. 01. 2020
Přítomni: Vlástá Horácková, Milěná Káděrová, Máriě Nováková Bc. Rěnátá Plěvová,
Bc. Alěná Šosová Rěhová, MBA - clěnově komisě
Bc. Alěná Kálinová - tájěmník komisě
Omluveni: Hosté: Mgr. Jirí Koválcík – vědoucí OŠVZ
Program:

1.
2.
3.
4.

Záhájění jědnání
Šěnior táxi
Jubilánti
Diskuzě, náměty, ru6 zně

Ad 1. Zahájení
Člěnky komisě á host sě sěsli ná prvním jědnání komisě v rocě 2020. Prítomně clěnky schválily
prográm jědnání.
Hlásování:

Pro: 5

Proti: 0

Zdrzělá sě hlásování: 0

Ad 2. Senior taxi
A. Kálinová informoválá prítomně o provozu sluzby Šěnior táxi zá rok 2019. V rocě 2019 bylo
uskutěcněno cělkěm 1401 odvozu6 . V dáněm rocě uhrádilo město provozovátělu6 m cělkovou cástku
47.771,80 Kc. Pripomínky z rád uzivátělu6 byly nějvícě k poctu jízd á dálsí zájěmci o sluzbu pák
k věkově hránici.
Člěnky komisě pák hlásováli o těchto dvou moznych uprávách á větsiná bylá pro zvysění poctu
jízd.
Hlásování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrzělá sě hlásování: 0
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vědomí á pri uprávě podmíněk poskytování sluzby
doporucují návysění poctu jízd v měsíci.
Ad 3. Jubilanti
V měsíci lědnu byly clěnky komisě prát cělkěm 16 jubilántu6 m:
80 lět
85 lět
90 lět
7
4
3
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vědomí.

95 lět

100 á vícě lět

0

2

Ad 4. Diskuze, náměty, různé
4.1. Různé
4.1. 1. J. Koválcík informovál o náslědujícím:
- od 1.1.202 jě poskytováná Máltězskou pomocí osobní ásistěncě – podrobnějsí informácě
poskytně Micháělá Rándusová, těl. .736 504 176
- ránní klub – pěcě o hándicápováně děti ná Jěsěnicku, - jědnálo sě o sětkání, kdě sě rěsilá pěcě
o děti rodicu6 , ktěrí pěcují o tězcě zdrávotně postizěně v domácím prostrědí, nově ná Jěsěnicku
pu6 sobí orgánizácě Jděmě áutistu6 m náproti, ktěrá sě spěciálizujě ná cílovou skupinu osob s poruchou áutistickěho spěktrá, dálě jě poptávká po odlěhcovácí sluzbě
4.1. 2. A. Šosová Řehová informoválá o konání vítání obcánku6 v sobotu 15.02.2020 v obrádní
místnosti rádnicě.
4.1. 3. A. Kalinová informoválá o těrmínu konání Šětkání drívě nározěnych v utěry 28.04.2020,
v 15:30 hod. v městskěm sálě, ul. K. Čápká.
4.1. Diskuze
Člěnky komisě diskutovály o novorocním ohnostroji. Informovály sě vzájěmně o vyjádrění
spoluobcánu6 , kdy cást si myslí, zě by těnto něměl byt vu6 běc něbo v dálěko měnsím provědění. Šoucásně sě zájímály, kolik novorocní ohnostroj stál.
Závěry a úkoly
1. Zprácovát zápis z jědnání komisě – A. Kálinová
2. Švolát dálsí jědnání komisě pro obcánskě zálězitosti, rodinu á sociální věci ná 18.02.2020
vě 14:15 hod., MRČ Krtěcěk z.s., Kostělní 142/5 – A. Kálinová

Zápsálá: Alěná Kálinová
Zápis ověrilá: Alěná Šosová Rěhová

Stránka 2 z 2

