Město Jeseník - Městský úřad Jeseník
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
ul. K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

___________________________________________________________________________

Zápis č.17
z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 22. 12. 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: Mgr.,Bc. Zdeňka Blišťanová starostka, Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí OSVZ , Petra Janhubová matrikářka
Program:

1.
2.
3.
4.

Zahájení jednání
Sestavení plánu činnosti
Vyhodnocení za rok 2020 a rozdělení jubilantů na rok 2021
Diskuze, náměty, různé

Ad 1. Zahájení
Členky komise a hosté se sešli na posledním jednání komise v roce 2020. Přítomné členky schválily
program jednání.
Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0

Zdržela se hlasování: 0

Ad 2. Sestavení plánu činnosti
Komise zajišťuje: a) společenské akce:

- vítání občánků – 4 – 5x ročně
- návštěvu jubilantů – v roce 2021 cca 150
- setkání dříve narozených – 1x ročně
b) vyhodnocení dotazníků – 4 – 5x ročně.

Spolupodílí se na přípravě Dnů seniorů, akcí pro rodiny s dětmi v rámci města.
Termíny jednání komise: 1x měsíčně zasedací místnost na Radnici, začátek jednání je stanoven
na 14:15 hod.
Termíny jednotlivých akcí budou stanoveny aktuálně v souladu s platnými opatřeními Vlády ČR
a Ministerstva zdravotnictví ČR.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.
Ad 3. Vyhodnocení za rok 2020 a rozdělení jubilantů na rok 2021
Členky komise vyhodnotily předávání blahopřání a balíčků jubilantům v roce 2020, kdy předávání
balíčků bylo realizováno aktuálně s přijatými opatřeními. Dále si rozdělily si jednotlivé jubilanty na

rok 2021. V roce 2021 je celkem 150 jubilantů ve věkové hranici od 80 let a výše. Od ledna 2021
bude jubilantům i nadále předáváno blahopřání a balíček, který se skládá z regionálních
výrobků – šípkové víno a čokoláda.
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.
80 let

85 let

90 let

95 let

100 a více let

84

33

23

6

4

95 let

100 a více let

0

0

Ad 4. Diskuze, náměty, různé
4.1. Jubilanti
V měsíci prosinci byli členové komise přát celkem 15 jubilantům:
80 let
85 let
90 let
9
5
1
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.

4.1. Soutěž obec přátelská rodině a jubilantům
MPSV opětovně vyhlásilo soutěž obec přátelská rodině a obec přátelská seniorům, která je spojena s
odměnou pro vítěze. Přihláška do soutěže je zároveň také žádostí o dotaci, kdy se vytvoří rozpočet, na
jaké aktivity a vybavení (jedná se o neinvestiční dotaci) by žadatel přidělení finance využil. Město
Jeseník se soutěží opakovaně zúčastnilo, ale v žádném z ročníků se nepodařilo uspět i s ohledem na to,
že bylo město zařazeno do kategorie 10 až 50 tisíc obyvatel. V ročníku 2021 se posouvají hranice
jednotlivých kategorií, takže Jeseník by spadal do kategorie 3.001 až 12.000 obyvatel, což je
jednoznačně výhodnější a vytváří větší šanci pro úspěšné zapojení se. Podmínkou je zpracovaný
strategický materiál pro oblast rodiny nebo seniorů, který je schválen zastupitelstvem. Podání přihlášky
je možné do 15. 02. 2021. S ohledem na to je reálně připravit přihlášku do části soutěže zaměřené
na seniory. Žádost je obdobná té v roce 2018, ale bude muset dojít k aktualizaci žádosti a jejímu
přepracování na současné potřeby a podmínky dotace.
Hlasování:

Pro: 4

Proti: 0 Zdržela se hlasování: 0

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje podání žádosti obec přátelská
seniorům.
Závěry a úkoly
1. Zpracovat zápis z jednání komise – A. Kalinová
2. Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci na 26.01.2021 ve 14:15
hod., zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 167/1 – A. Kalinová

Zapsala: Alena Kalinová
Zápis ověřila: Alena Šosová Řehová
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