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

Zápis č.13
z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 18. 02. 2020
Přítomni: Vlástá Horácková, Milěná Káděrová, Máriě Nováková, Bc. Alěná Šosová Řěhová, MBA clěnově komisě
Bc. Alěná Kálinová - tájěmník komisě
Omluveni: Bc. Řěnátá Plěvová
Hosté: Program:

1.
2.
3.
4.

Záhájění jědnání
Prohlídká prostor MŘČ Krtěcěk á sěznámění sě s cinností cěntrá
Jubilánti – unor 2020
Diskuzě, náměty, ru5 zně

Ad 1. Zahájení
Člěnky komisě sě sěsli ná prvním vyjězdním jědnání komisě v rocě 2020 á to v prostorách MŘČ
Krtěcěk v Kostělní ulici. Prítomně clěnky schválily prográm jědnání.
Hlásování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdrzělá sě hlásování: 0

Ad 2. Prohlídka prostor MRC Krteček a seznámení se s činností centra
Prědsědkyně komisě A. Šosová Řěhová provědlá prítomně prostorámi MŘČ Krtěcěk. Potě clěnky
komisě sěznámilá s priprávoványmi ákcěmi mátěrskěho cěntrá ná rok 2020 á s uskutěcněnymi
ákcěmi v rocě 2019.
V rocě 2019 návstěvoválo cěntrum 185 rodin (ccá 350 rodicu5 , prárodicu5 á dětí).
Díky dotácím á podporě z EŠF, MPŠV, Městá Jěsěník á Olomouckěho krájě á tákě zá prispění rodicu5
á prárodicu5 á sponzoru5 sě stálě dárí drzět kválitu nábízěnych sluzěb pro rodiny s dětmi ná
Jěsěnicku. Po zkusěnostěch z minulych lět, byl i rok 2019 opět záměrěn ná skupinově á
individuální sětkávání á ná poráděnství odborně á svěpomocně á to ná nízě uvěděná těmátá: vyvoj
dítětě v jědnotlivych vyvojovych fázích, rozvíjění principu5 rodinně svěpomoci á sládění
záměstnání á rodiny. Dálě sě uskutěcnil Fěstivál rodiny áněb 15 lět s Krtěckěm. V rámci tohoto
fěstiválu proběhlo 14 ákcí. Vě spolupráci sě ŠVČ DUHA Jěsěník proběhly 3 ákcě - v unoru
Pápuckovy máskární bál, v cěrvnu Pohádkovy lěs á v listopádu Mártinská slávnost s uspáváním
broucku5 . Díky porádání jěsěnickych trhu5 spolkěm Šudětikus sě MŘČ zucástnilo cělkěm 10 ákcí.
Byly to právidělně měsícní pátěcní trhy á 2 slávnosti - Vělikonocní á Dynová. Jědnálo sě o zájistění
hrávěho á tvorivěho koutku pro děti.
Vě spolupráci s Komisí pro obcánskě zálězitosti, rodinu á sociální věci sě priprávují v MŘČ bálícky
pro jubilánty á to 2x do roká.

V rocě 2020 plánujě MŘČ sě opět zápojit do cělorěpublikově kámpáně „Š námi květě kázdá rodiná“,
ktěrou porádá Šíť pro rodinu ČŘ. Jědná sě o fěstivál rodiny, ktěry pobězí v pru5 běhu květná á
cěrvná, kdy sě sláví Děn mátěk, Děn rodiny, Děn dětí á Děn otcu5 . Dálě MŘČ Krtěcěk plánujě
kázdoděnní provoz, ákcě pro rodiny s dětmi, prědnásky, workshopy átd.
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vědomí.
Ad 3. Jubilanti – únor 2020
V měsíci unoru byly clěnky komisě prát cělkěm 16 jubilántu5 m:
80 lět
85 lět
90 lět
11
3
0
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná vědomí.

95 lět

100 á vícě lět

1

1

Ad 4. Diskuze, náměty, různé
Ad 4.1. Dotace města - MRC Krteček
Prědsědkyně komisě informoválá prítomně, zě po projědnání v hodnotitělskě komisi městá, kdě
bylo návrzěno á hodnotitělskou komisí doporucěno 140 tisíc, rádá městá návrhlá zástupitělstvu
městá pro MČ Krtěcěk o 20 tisíc Kc měně, něz byl pozádávěk MŘČ. V rámci diskuzě sě vyjádrily
prítomně clěnky komisě, zdá němu5 zě byt MŘČ Krtěcěk dofináncován ná místo fináncování
novorocního ohnostrojě, sě ktěrym sě rádá obyvátěl městá něztotoznujě.
Ad 4.2. Vítání občánků
V sobotu 15.02.2020 sě uskutěcnilo vítání obcánku5 , ktěrěho sě zucástnilo 9 dětí spolěcně
s rodinnymi príslusníky.
Závěry a úkoly
1. Zprácovát zápis z jědnání komisě – A. Kálinová
2. Švolát dálsí jědnání komisě pro obcánskě zálězitosti, rodinu á sociální věci ná 17.03.2020
vě 14:15 hod., zásědácí místnost rádnicě, Másárykovo nám. 167/1 – A. Kálinová

Zápsálá: Alěná Kálinová
Zápis ověrilá: Alěná Šosová Řěhová
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