
MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 
 

Zápis z jednání komise pro ob čanské záležitosti, rodinu a 
sociální v ěci dne 1.9.2015 

 
Zúčastnili se: Alena Řehová, Bc. Renata Plevová, Marie Nováková 

Hosté: Mgr. Bc. Zdenka Blišťanová (místostarostka města Jeseník), Mgr. Jiří Kovalčík 
(vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník)  

Omluveni: Iva Malá, Vlasta Horáčková, Bc. Alena Kalinová – tajemník komise 

 
Program: 

1. Vítání občánků – dárek 
2. Poplatky za psy 
3. Senior taxi 
4. Dny seniorů 2015 
5. Různé 

 
Zahájení – tajemník komise byl z dnešního jednání omluven, z nepředvídatelných okolností 
musel dnes čerpat dovolenou, zastupuje jej vedoucí OSVZ, který přítomné seznámil 
s programem jednání 

 
Ad 1.  Vítání občánků - dárek 

• Na minulém jednání se probíralo, jaký dárek bude předáván rodičům na vítání 
občánků, protože povlečení, které bylo zakoupeno do zásoby, již dochází a řešila se 
obměna podoby dárku. Navrhovaným řešením se stala možnost textilního výrobku 
Zahrady 2000. Dodané zboží bude moci být také náhradním plněním.  

• Na jednání komise přišla paní Čuláková za organizaci Zahrada 2000, která přinesla na 
ukázku různé textilní výrobky v podobě zvířat, polštářků, dek, kapsářů apod.. Po 
prohlédnutí výrobků byla komisí vybrána textilní ovečka, která je zároveň i 
polštářkem. V případě nedostatku finančních prostředků by se využil jiný výrobek.  

• Se Zahradou 2000 bude dále jednáno o ceně, která by v ideálním případně měla být 
snížena na 200 Kč. Eva Mahrová s vedoucím odboru probere finanční plnění a proces 
objednání.  

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí 
 
Ad 2. Poplatky za psy   

• Předsedkyně komise přišla s podnětem, že vzhledem k placenému poplatku za psy by 
bylo dobré do města doplnit koše a sáčky na psí exkrementy a případně zvážit slevu 
pro seniory a případně i cenu za psa dle velikosti domu/bytového domu/panelového 
domu.   

• Aktuálně se řeší v rámci mandátní smlouvy s Technickými službami Jeseník, že by 
došlo k umístění těchto košů v rámci města mimo lokality sídlišť, kde se počítá 
s revitalizací v rámci projektů.  



• Bylo domluveno, že dojde ke spojení s odborem životního prostředí MěÚ Jeseník, 
který má toto na starosti a domluví se, že by se komise mohla podílet na konzultaci 
míst pro umístění košů. 

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí  

Ad 3. Senior taxi 

• Dále se pokračuje na přípravě realizace záměru senior taxi, kdy již proběhlo pracovní 
setkání s místními firmami provozujícími taxi službu. 

• Cílovou skupinou se stanou nejpravděpodobněji senioři nad 75 let, kterých je cca 800, 
přičemž ze zkušenosti vyplývá, že v jiných městech využívá cca jedna třetina služeb 
senior taxi. Pokud by se věk snížil na 70, jednalo by se již o 1600 seniorů a to by i 
z ekonomického pohledu bylo příliš nákladné. 

• Řeší se otázka nástupního poplatku ve výši pravděpodobně 20 Kč, kdy případný 
doprovod by jel zdarma. Byl by také stanoven počet jízd za určité období 
(měsíc/půlrok/rok) a také definována místa, kam lze senior taxi využít (např. lékař, 
úřad, klub seniorů apod.). Každý oprávněný senior by si vyzvedl na OSVZ MěÚ 
Jeseník průkazku opravňující k využití senior taxi. 

• Náklady by se soutěžily, přičemž se počítá s tím, že by město provoz dotovalo. 
Vybraná taxi služba by musela následně dokladovat skutečné využívání. 

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí  
 
Ad 4. Dny seniorů 2015 

• V letošním roce probíhají dny seniorů ve dnech 1.- 4.10.2015 a opět nabízí bohatý 
program. 

• Ve čtvrtek 1.10.2015 je možnost navštívit bezplatně expozice Vlastivědného muzea 
Jesenicka. Ve stejný den proběhne v divadle dopoledních hodinách akce „Senioři se 
baví“, odpoledne pak v kapli proběhne vernisáž výstavy Klubu seniorů pracovníků ve 
školství (výstava bude pokračovat také v pátek a sobotu) a zahájení akademie třetího 
věku přednáškou MUDr. Kubíka.  

• V pátek 2.10.2015 je pro seniory nachystán výlet do Šumperka a okolí.  
• V sobotu 3.10.2013 dopoledne bude v kině promítán film a ve Wiener Kaffehaus 

v Jeseníku-lázních taneční podvečer pro seniory, na kterém bude k poslechu a tanci 
hrát polský hudebník a bavič Andrzej Muzyka.  

• Dny seniorů budou ukončeny v neděli 4.10.2015 divadelním vystoupením „Skříňka 
s líčidly“ 

• Propagace již proběhla v měsíčním zpravodaji, dále budou vylepeny plakáty a na kině 
bude zavěšen banner. 

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí  

Ad 5. Různé 
 
a. Jesenické trhy 

• Proběhla diskuse ohledně toho, zda Jesenické trhy mají probíhat v areálu Astur a zda 
by nebylo lepší je přesunout na náměstí. 

• Paní místostarostka k tomu sdělila, že se trhy odehrávají v Asturu zejména proto, že 
organizátoři nechtěli nadále čekat na dohodu s městem, proto se domluvili s majitelem 
areálu Astur. Také vnímá, že by bylo takovouto aktivitu dostat do jiného prostoru, ale 
je potřeba zároveň zajistit dostatečnou kvalitu této aktivity, tedy že nebude obsahem 



např. prodej obnošeného oblečení apod.. Aktuálně se jedná o přesunu do areálu 
Voršily ve správě Základní školy Jeseník na Průchodní ulici. 

 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí  
 
 
b. Centrum sociálních služeb 

• Investiční projekt centra sociálních služeb stavebně finišuje a další jednání komise by 
proběhlo na Penzionu pro seniory Jeseník na Beskydské ulici a jeho obsahem by byla i 
prohlídka prostor.  

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí  

c. Přání jubilanti 
• V rámci výzvy, aby se přihlásili občané ve věku životního jubilea, která se zveřejňuje 

v měsíčním zpravodaji, se přihlásí zhruba čtvrtina osob, kterých se jubilea týkají.  
• Bylo diskutováno a domluveno, že by se ve spolupráci s vedením města a 

sekretariátem domluvilo, že by se předávali oficiální blahopřání města, které by bylo 
zpracováno a vytištěno k tomuto účelu. 

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí  

 
Závěry a úkoly 

a) Zpracovat zápis z jednání komise – Jiří Kovalčík – do 16.9.2015 
b) Svolat další jednání komise pro rodinu a sociální věci na 13.10.2015 – Alena 

Kalinová – do 30.9.2015  
 
Zapsal: Jiří Kovalčík 


