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Zápis

 z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální
věci dne 18. 10. 2016

Přítomni:  Vlasta Horáčková, Marie Nováková, Bc. Renata Plevová, Bc. Alena Řehová, MBA 
                   - členové komise
                   Bc. Alena Kalinová - tajemník komise  

Omluveni: Iva Malá  

Hosté:   Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová – místostarostka, Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí OSVZ,
Ing. Veronika Klementová – vedoucí SO, Ing. Eva Mahrová, Petra Janhubová - matrikářky   

Program:

1. Dny seniorů města Jeseníku 2016 – informace o průběhu
2. Občanské záležitosti 
3. Diskuze, náměty, různé

Zahájení  – tajemník  komise přivítal  přítomné a seznámil  je  s programem jednání.  Jednání
komise vedla předsedkyně.

Ad 1.  Dny seniorů města Jeseníku 2016 – informace o průběhu
A.  Kalinová  informovala  přítomné  o  průběhu  Dnů  seniorů  města  Jeseníku  2016  (dále  jen
„DSMJ 2016“), které se uskutečnily ve dnech 13. - 16.10.2016. DSMJ 2016 byly zahájeny
ve čtvrtek v 10:00 hod. v Divadle Petra Bezruče předáním symbolických šeků rodinám, jenž
pečují o zdravotně postižené děti a tyto se dožily životního jubilea. V letošním roce se jednalo o
3 rodiny.   DSMJ 2016 pokračovaly programem „Pojďme si společně zavzpomínat“, kde se
představili senioři z Domova pro seniory Javorník, pracoviště Kobylá n. V. a ze Soužití 2005
Mikulovice.  Dále pak taneční  soubor Trsen a pěvecký soubor Jesen,  oba z  Jeseníku.  Mezi
jednotlivými vystoupeními byly krátké scénky. Celým programem provázely R. Plevová a J.
Josefíková.  V odpoledních  hodinách pak pokračovaly DSMJ 2016 přednáškou Mgr.  Libora
Turka „Slovenské hory. Jednalo se o zahajovací přednášku Akademie 3. věku.  V pátek se pak
uskutečnil  jednodenní zájezd na Dolní Moravu na „Stezku v oblacích“ a prohlídku kláštera
v Hedeči.  Sobotní program DSMJ 2016 začal dvěma filmovými představeními Teorie tygra
v 10:00  a  ve 14:00  hod.,  kdy  první  představení  bylo  před  plně  obsazeným  hledištěm.
Následoval pak taneční večer v Kongresovém sále, kde k tanci i poslechu hrálo Trio Fantasia.
DSMJ 2016 byly zakončeny v  neděli  v 15:00  hod.  divadelním představením ochotnického
divadelního spolku Kantoři z Mikulovic hrou „Odjezd nejistý“.   

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.



Ad 2. Občanské záležitosti

a. Porodné
V.  Klementová  seznámila  přítomné  se  způsoby poskytování  darů  při  narození  dítěte  v  15
městech ČR, která jsou přibližně stejně velká jako město Jeseník. Navrhla členkám komise
zvážení způsobu poskytování porodného a darů při vítání občánků a to jinou formou (úleva
na odpadech pro dítě na dobu 5 let), případně zrušení výplaty porodného.
Po diskuzi došlo k hlasování:
- o zrušení porodného.
Hlasování: 0 – pro, 4 – proti, 0 - vzdala se hlasování    

- o poskytnutí jinou formou (úleva na odpadech pro dítě na dobu 5 let)
Hlasování: 0 – pro, 4 – proti, 0 - vzdala se hlasování    
Stanovisko komise: Komise trvá na zachování porodného ve výši 5.000,-Kč a nesouhlasí 
                                   s jeho zrušením.   

b. Dárek při vítání občánků
P. Janhubová požádala členky komise k vyjádření se k dárku a podobě šeku pro vítání občánků.
Členky komise se shodly se zachováním dárku v podobě ovečky a jedné růže pro maminku.
Dále souhlasily s návrhem zadání zpracování grafiky a výroby symbolického šeku. A. Řehová a
R. Plevová navrhly předávání dárku v papírové tašce, kterou by pomalovaly děti ze školy nebo
z Duhy. 
Hlasování: 4 – pro, 0 – proti, 0 - vzdala se hlasování    
A. Řehová žádá o umístění loga města na předávané tiskoviny a tašky na dárky.

P. Janhubová požádala přítomné členky o vyjádření se k návrhu dárku pro první narozené dítě
v roce.  Členky  komise  hlasovaly  o  zakoupení  zlatého  přívěsku  se  znamením  kozoroha
s řetízkem.
Hlasování: 4 – pro, 0 – proti, 0 - vzdala se hlasování    
Stanovisko komise: Komise souhlasí se zakoupením zlatého přívěsku se znamením kozo- 
                                  roha s řetízkem.

c. Přání jubilantům
P. Janhubová informovala přítomné o počtu jubilantů různých věkových kategorií v roce 2017
(70 – 190, 75 – 111, 80 – 84, 85 – 50, 90 – 19, 95 – 4, 100 0, nad 100 -2) a  požádala členky
komise k vyjádření se k dárku jubilantům a věku jeho poskytnutí. Členky komise se shodly na
poskytnutí  dárku  v  hodnotě  do  100,-Kč  a  přání  na  ručním  papíru  jubilantům  od  věkové
kategorie 80 let každých pět let. Dále pak jubilantům nad 100 let přání a dárek každým rokem.  
Hlasování: 4 – pro, 0 – proti, 0 - vzdala se hlasování   
Stanovisko komise: Komise souhlasí se zakoupením dárku v hodnotě do 100,-Kč a přání
jubilantům na ručním papíru a to od 80 let každých pět let a jubilantům nad 100 let
každý rok .

Ad 3 .  Různé

A. Kalinová informovala  přítomné o  projektu  Festival  očima  generací  2017,  který  by měl
proběhnout  v  Olomouckém  kraji  ve  dnech  9.  -10.6.2017.  Z.  Blišťanová  přislíbila  předat
informaci příspěvkovým organizacím města, se kterými má 19.10.2016 jednání. 

A.Řehová omluvila z dnešního jednání Ing. Milenu Novotnou.
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Závěry a úkoly
a) Komise nesouhlasí se zrušením porodného ve výši 5.000,- Kč.
b) Komise souhlasí s poskytováním dárku v podobě ovečky, růže a symbolického šeku, jehož

podobu nechá zpracovat správní odbor.
c) Komise souhlasí se zakoupením zlatého přívěsku se znamením kozoroha s řetízkem.
d) Komise souhlasí s poskytování dárku v hodnotě do 100,- Kč a přáním starosty na ručním

papíru jubilantům od věkové kategorie 80 let každých pět let a jubilantům od 100 let každý
rok

e) Zpracovat zápis z jednání komise – A. Kalinová – do 10.11.2016
f) Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci na 15.11.2016

ve  14:15 hod. – A. Kalinová  

Zapsala: Alena Kalinová

Zápis ověřila: Alena Řehová
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