
Město Jeseník - Městský úřad Jeseník
Odbor sociáá lníách věěcíá á zdrávotnictvíá
ul. K. ČČápká 1147/10,  790 01 Jěsěníák

Zápis

 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 01. 03. 2018

Přítomni:  Vlástá Horáá cěkováá ,  Rěnátá Plěvováá , Alěná RČ ěhováá  - cělěnověá  komisě
                      Alěná Kálinováá  - tájěmníák komisě  

Omluveni: Máriě Nováákováá , Ján Rottěr, Jirěíá Koválcěíák – vědoucíá OSVZ  

Hosté: Zděně ká Blisěťánováá          
                
Program:

1. Koncěpcě rodinněá  politiky 
2. Diskuzě, nááměě ty, ruů zněá

Zahájení – tájěmníák komisě prěivíátál prěíátomněá  á sěznáámil jě s prográměm jědnááníá. 

Ad 1. Koncepce rodinné politiky
Prěědsědkyněě  komisě  kě  koncěpci  rodinněá  politiky  uvědlá,  zěě  soucěásnyá  stáv  ákcíá  pro  rodiny
v Jěsěníáku jě dostátěk á v tvorběě  novyách projěktuů  něvidíá v soucěásněá  chvíáli vělkyá  prěíános. Komisě by
měělá podporěit probíáhájíácíá projěkt odděě lěníá sěkolstvíá  á posíálit propágáci á spolupodíálět sě ná ákcíách
Duhy á spolku Sudětikus, ktěryá  prěiprávujě ákci, ktěráá  sě budě konát vzědy poslědníá cětvrtěk v měěsíáci
„Párk zě ijě“, Vělikonocěníá slávnosti 17.3.2018, fármáá rěskěá  trhy v páá těk od 10:00 do 17:00 hod. Komisě
sě nádáá lě budě spolupodíálět ná prěíáprávěě  á zájisětěěníá víátááníá obcěáánkuů , Dnuů  sěnioruů , Dně rodiny.
Bylo  návrzěěno  prověást  dotázníákověá  sěětrěěníá  mězi  rodinámi  prostrěědnictvíám  PČ.  SČětrěěníá  zájistíá
prěědsědkyněě  komisě prostrěědnictvíám Mátěrěskěáho á rodinněáho cěntrá Krtěcěěk. 

Stanovisko komise: Komisě informácě běrě ná věědomíá. 

Ad 2. Různé
2.1. Jubilanti
V měěsíáci uá noru byli cělěnověá  komisě prěáá t  cělkěm 10 jubilántuů m: 

80 lět 85 lět 90 lět 95 lět 100 á  víácě lět 

4 5 0 1 0

Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná věědomíá. 

2.2. Den rodiny
ČČ lěnověá  komisě sě shodli, zěě v ráámci Dně rodiny 15. kvěě tná  sě pokusíá vyjědnát filmováá
prěědstávěníá pro rodiny s děětmi s nizěsě íám vstupnyám. A to pro děě ti do 6-ti lět á pro děěti od 7
do 12 á zě  15-ti lět.  
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná věědomíá. 

2.3. Vítání občánků
Dně 28.4.2018 sě uskutěcěníá víátááníá obcěáánkuů .
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná věědomíá. 



Závěry a úkoly  
á) Zprácovát záápis z jědnááníá komisě – A. Kálinováá  – do 12.03.2018
b) Projědnát s vědoucíám kiná M. Pilnyám mozěnost dvou prěědstávěníá sě sníázěěnyám vstupnyám

ná Děn rodiny. 
c) Svolát  dálsě íá  jědnááníá  komisě  pro  obcěánskěá  záá lězě itosti,  rodinu  á  sociáá lníá  věěci

ná 20.03.2018 vě  14:15 hod. do MRČ Krtěcěěk, Kostělníá ul. 142/5 – A. Kálinováá   

Zápsálá: Alěná Kálinováá

Záápis ověěrě ilá: Alěná RČ ěhováá
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