
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 23. 01. 2018

Přítomni:  Vlástá Horáá cěkováá , Máriě Nováákováá , Ján Rottěr, Alěná RČ ěhováá  - cělěnověá  komisě
                      Alěná Kálinováá  - tájěmníák komisě  

Omluveni: Rěnátá Plěvováá ,  Zděně ká Blisěťánováá  - míástostárostká     

Hosté: Jirěíá Koválcěíák – vědoucíá OSVZ  
                
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
J.  Koválcěíák  informovál  prěíátomněá  o  schváá lěníá  prosěniorskěá  politiky  ná  jědnááníách  rády  á
zástupitělstvá v prosinci 2017. Měěsto  budě míát záá jěm sě i v lětosěníám rocě prěihláá sit do projěktu
MPSV „Oběc prěáá tělskáá  sěnioruů “.  V projěktu jě zprácovááno 9 oblástíá, ktěrěá  májíá prěi splněěníá  ruů znáá
bodováá  ohodnocěníá.   V minulěám rocě sě měěsto umíástilo ná 4.  míástěě .  Tíámto směěrěm máá  měěsto
záá jěm jíát i v prorodinněá  politicě. Jě vsěák nutněá  zprácovát pláán rodinněá  politiky. ČČ lěnověá  komisě
zváá zě íá do prěíásě tíáho jědnááníá komisě náápády, ktěrěá  by sě mohly v ráámci komisě vě měěstěě  rěálizovát. J.
Koválcěíák zásělě dostupněá  mátěriáá ly.. 

Stanovisko komise: Komisě informácě běrě ná věědomíá. 

Ad 2. Různé
2.1. Jubilanti
V měěsíáci lědnu byli cělěnověá  komisě prěáá t  cělkěm 9 jubilántuů m; jědná jubilántká jě odstěě -
hovááná: 

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

2 4 3 0 0

Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná věědomíá. 

2.2. Vítání občánků
Dně 27.1.2018 sě uskutěcěníá víátááníá obcěáánkuů .

Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná věědomíá. 

2.3. Informace
Z. Blisěťánováá  informoválá o mozěněám zrěíázěníá  málomětráá zěníách bytuů  ná SOSČ  á SOU strojíá -
rěnskěá  á stávěbníá, Dukělskáá  1240/27.   
Stanovisko komise: Komisě informáci běrě ná věědomíá. 



Závěry a úkoly  
á) Zprácovát záápis z jědnááníá komisě – A. Kálinováá  – do 31.01.2018
b) Prěiprávit prěíápádněá  body do koncěpcě rodinněá  politiky – cělěnověá  komisě 
c) Svolát  dálsě íá  jědnááníá  komisě  pro  obcěánskěá  záá lězě itosti,  rodinu  á  sociáá lníá  věěci

ná 20.02.2018 vě 14:15 hod. do zásědácíá míástnosti Měěstskěáho uá rěádu Jěsěníák,  rádnicě,
Másárykovo náám.  167/1 – A. Kálinováá   

Zápsálá: Alěná Kálinováá

Záápis ověěrě ilá: Alěná RČ ěhováá
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