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Odbor sociáá lníách věěcíá á zdrávotnictvíá

Zápis
 z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 19. 12. 2017

Přítomni:  Máriě Nováákováá ,  Bc. Řěnátá Plěvováá , Bc. Alěná ŘĚ ěhováá , MBA – cělěnověá  komisě

Omluveni: Vlástá Horáá cěkováá , Íng. Ján Řottěr, Mgr. ět Bc. Zděně ká Blisěťánováá  – míástostárostká 

Hosté:         Mgr. Jirěíá Koválcěíák – vědoucíá OSVZ
                

Program:

1. Záháá jěníá 
2. Zhodnocěníá prěááníá jubilántuů m á rozděě lěníá jubilántuů  ná rok 2018 
3. Diskuzě, nááměě ty, ruů zněá  

Ad 1.  Zahájení 
Prěědsědkyněě  komisě prěivíátálá prěíátomněá . 

Ad 2. Zhodnocení přání jubilantům a rozdělení jubilantů na rok 2018 
V rocě 2017 cělěnověá  komisě poprěáá li k zě ivotníámu jubilěu 164 obcěánuů m Jěsěníáku (79 osmděsáá tilětyám, 60
osmděsáá tipěě tilětyám, 19 děváděsáá tilětyám, 4 děváděsáá tipěě tilětyám , 1 stotrěíálětáá  á 1 stocětyrělětáá ). Věě tsě iná
jubilántuů  bylá milě prěěkvápěná á  potěěsěěná z prěááníá  stárosty á málěáho dáá rku v podoběě  bonboniěáry.
ČĚ lěnověá  komisě si rozděě lili jubilánty pro rok 2018.  

Stanovisko komise: Komisě běrě informácě á rozděě lěníá ná věědomíá.

Ad 3. Různé          
3.1. Prěědsědkyněě  komisě informoválá prěíátomněá  o prěíáprávěě  pláánu cěinnosti komisě ná rok 2018, ktěryá  
budě uprěěsněěn ná lědnověám jědnááníá. Proběěhlá diskusě o pláánu ná podporu rodiny. 
  
3.2. Jědnááníá komisě sě uskutěcěníá v druhěá  poloviněě  lědná 2018, těrmíán budě uprěěsněěn v pozvááncě .
 
Závěry a úkoly  
á) Zprácovát záápis z jědnááníá komisě – do 30.12.2017 - A. Kálinováá  
b) Svolát dálsěíá jědnááníá komisě pro obcěánskěá  záá lězě itosti, rodinu á sociáá lníá věěci v druhěá  poloviněě  lědná 

2018 –  těrmíán budě uprěěsněěn
     Těrmíán: 12.01.2018 – A. Kálinováá   

Zápsálá: Alěná Kálinováá

Ověěrěilá: Alěná ŘĚ ěhováá

Těl.: 584 498 406 ě-máil: álěná.kálinová@mujěs.cz www.jěsěnik.org
Másárykovo náám 167/1, 790 01  Jěsěníák
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