
MĚSTO  JESENÍK
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Zápis
 z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 21. 02. 2017

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,  Ing. Adam Kalous - starosta, Mgr. Jiří Kovalčík
– vedoucí OSVZ
                

Program:

1. Zahájení
2. Plán podpory rodiny
3. Diskuze, náměty, různé

Ad 1.  Zahájení 

Tajemník komise seznámil  přítomné s programem jednání.  Předsedkyně komise provedla přítomné
prostorami mateřského centra Krteček. 

Ad 2. Plán podpory rodiny
A. Řehová informovala přítomné s představou obsahu Plánu podpory rodiny, ve kterém by byly uvede-
ny druhy a počet škol ve městě s počtem dětí, které školy navštěvují.  Dále finanční pomoc rodinám –
porodné,  příspěvek  k životnímu jubileu rodinám, které pečují o postižené dítě.
V rámci mezinárodního dne rodiny (15.05.)  uspořádat jednodenní akci. J. Kovalčík navrhl promítání
pro rodiny za zlevněnou cenu. A.Řehová uvedla, že v letošním roce není v silách MC Krteček zajistit tuto
akci, jako vhodnou organizaci navrhla  SVČ Duha. 

Stanovisko komise: Komise bere informace na vědomí.

Ad 3. Různé
3.1 Dárek jubilantům
A. Řehová informovala přítomné o možnosti dárku z  XOCOLATL - jesenická čokoláda.  V současné
době je tato možnost ještě v jednání, neboť výrobce v současné době řeší dodávku obalu na výrobek. 

Stanovisko komise: Komise bere informace na vědomí.

3.2. Informace
Starosta  a  místostarostka  města  informovali  přítomné  o  připravovaných  a  realizovaných  akcích
ve městě v roce 2017:

 „9.květen“ 
- 1. etapa – jaro 2017 – houpačka, pískoviště, zvířátka na pružině, kulatá houpačka
- 2. etapa – podaná žádost o dotaci
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- 3., 4., 5. etapa – realizace v dalším volebním období
 „Sídl. Pod Chlumem“

- úprava hřiště s basketbalovým košem
- další úpravy v rámci revitalizace sídliště

 Sportovní hala
- v březnu 2017 bourání stávající haly, následně výstavba nové

 Dopravní hřiště
- dopravní hřiště s 2 světelnými křižovatkami a zabezpečení hřiště u ZŠ B. Němcové
Dále starosta požádal členky komise o vyjádření se, co by přivedlo mladé lidi do města. V návrzích za-
znělo vybudování tunelu a tím lepší spojení s vnitrozemím a možností dojíždění za prací. Zajištění pra-
covních příležitostí, podpora škol ve  městě, mimoškolních aktivit. 
Stanovisko komise: Komise bere informace na vědomí.

3.3. Různé
R. Plevová a A. Kalinová zjistí možnosti a formy  připomenutí Mezinárodního dne rodiny.

Závěry a úkoly  
a) Zjistit možnosti a formy připomenutí Mezinárodního dne rodiny ve městě
      Termín: 21.03.2017 – R. Plevová, A. Kalinová
b) Zjistit možnosti nabídky XOCOLATL - jesenická čokoláda na výrobu dárku pro jubilanty v ceně 100,-

Kč a podmínky dodávání
      Termín: 21.03.2017 - A. Řehová
c) Zpracovat zápis z jednání komise – A. Kalinová – do 31.01.2017
d) Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci na 21.03.2017
      ve  14:00 hod. do prostor Centra sociálních služeb Jeseník, Beskydská 1298
      Termín: 13.03.2017 – A. Kalinová  

Zapsala: Alena Kalinová
Ověřila: Alena Řehová
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