
MĚSTO  JESENÍK
MĚSSTSKÝ    ÚŘA ŘAD SAD  JĚSĚNÍ K
Odbor sociállníclch věcí acícl á zdrávotnictvícl

Zápis

 z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 24. 01. 2017

Přítomni:  Vlástá Horálc akovál, Máriěcí Noválkovál,  Bc. Alěcíná ŘAD Sěcíhovál, MBA - c alěcínověcíl komisěcí
                   Bc. Alěcíná Kálinovál - tájěcímníclk komisěcí  

Omluveni: Ívá Málál, Bc. ŘAD ěcínátá Plěcívovál

Hosté:        Mgr. Jir aícl Koválc aíclk – věcídoucícl OSVZ, Íng. Ěvá Máhrovál - mátrikálr aká
                
Program:

1. Zájis atěcí anícl pr aálnícl jubilántuům
2. Ínformácěcí o konálnícl ákcícl
3. Diskuzěcí, nálměcí aty, ruůzněcíl

Zahájení  – tájěcímníclk  komisěcí pr aivícltál  pr aícltomněcí l á  sěcíználmil  jěcí  s prográměcím jěcídnálnícl.  Jěcídnálníc l komisěcí
věcídlá pr aěcídsěcídkyněcí a.

Ad 1.  Zajištění přání jubilantům
ČSlěcínky komisěcí si rozěcípsály jěcídnotlivěcíl nálvs atěcí avy jubilántuů od 80 lěcít á vyls aěcí. Jěcídnál sěcí ási o 163 jubilántuů
(viz. tábulká – stáv k 1.1.2017)

Poc aěcít jubilántuů  80 lěcít  85 lěcít 90 lěcít 95 lěcít 100 á víclcěcí lěcít

163 83 52 21 5 2

Stanovisko komise: Komisěcí běcírěcí rozděcí alěcínícl nálvs atěcí av ná věcí adomícl.

Ad 2. Informace o konání akcí
Ě. Máhrovál informoválá pr aícltomněcíl o konálnícl nálslěcídujíclcíclch ákcícl:
- 28.01.2017 - „Vícltálnícl obc aálnkuů“
- 27.04.2017 - „Sěcítkálnícl dr aíclvěcí nározěcínylch“, ktěcírěcíl sěcí uskutěcíc anícl od 15:00 hod. do 19:00 hod., v sállěcí ná 
   ÍPOSu. K tánci á poslěcíchu buděcí hrált Trio Fántásiá.

Stanovisko komise: Komisěcí běcírěcí informácěcí ná věcí adomícl.

Ad 3. Různé
3.1 Pláln rozvojěcí rodinněcíl politiky měcí astá Jěcísěcíníclk
J. Koválc aíclk doporuc ail, áby komisěcí zválz ailá, zdá v rálmci nápln aoválnícl plálnu buděcí k rěcíálizáci nutněcíl finánc anícl
plněcí anícl á pokud áno, z ktěcírěcílho zdrojěcí. Druhou váriántou jěcí, z aěcí komisěcí buděcí poz aádovát povinnost infor-
movát komisi o pr aíclprávěcí a jěcídnotlivylch zálměcí aruů á moz anost sěcí k nim vyjáldr ait. Po diskusi sěcí c alěcínky komisěcí
dohodly, z aěcí v 1. fálzi jěcí nutněcíl zjistit vyjáldr aěcínícl věcíděcínícl měcí astá, zdá á popr a. jákál c aálstká á z ktěcírěcílho OŘAD J jěcí
pro těcínto zálměcí ar moz aněcíl vyuz aíclt.

3.2 Těcírmíclny jěcídnálnícl komisěcí
ČSlěcínky komisěcí si stánovily nálslěcídujíclcícl těcírmíclny jěcídnálnícl komisěcí:

- 21.02.2017 – MČ Krtěcíc aěcík, Zálměcíckěcíl nálm. 2.
- 21.03.2017 – Stácionálr a, ČSS Jěcísěcíníclk, Běcískydskál 1298
- 27.04.2017 – ÍPOS, spolěcíc aěcínskyl sáll, ul. K. ČSápká 1147



3.3. Dálrěcík jubilántuům    
Ná dněcís aníclm jěcídnálnícl komisěcí dos alo znovu k diskuzi o dálrku pro jubilánty. Něcí aktěcírěcíl c alěcínky návrhly, áby sěcí
dálrěcík pro jubilánty zájistil z nábícldky míclstníclch zdrojuů ták, jáko to jěcí v pr aíclpáděcí a dálrkuů pro nověcíl obc aálnky.
Dálrěcík pro jubilánty jěcí v cěcínověcíl rěcíláci kolěcím 100,- Kc a. (Ě. Máhrovál uvěcídlá, z aěcí v souc aásněcíl doběcí a nákupujícl
bonboniěcílry v těcílto cěcínověcíl rěcíláci). ČSlěcínky komisěcí hlásovály o moz anosti dálrku z XOČOLATL - jěcísěcínickál
c aokoláldá.  A. ŘAD Sěcíhovál zjistíc l moz anost á podmíclnky vylroby dálrku v cěcíněcí a kolěcím 100,-Kc a XOČOLATL - jěcí-
sěcínickál c aokoláldá
Hlasování: Pro -3, proti-0, zdržela se hlasování-0

Stanovisko komise: Komisěcí souhlásícl sěcí zjis atěcí aníclm podmíclněcík dálrku z XOČOLATL - jěcísěcínickál c aokoláldá
po pr aěcídloz aěcínícl nábícldky v cěcínověcíl rěcíláci 100,- Kc a

Závěry a úkoly  
á) zjistit vyjáldr aěcínícl věcíděcínícl měcí astá, zdá á popr a. jákál c aálstká á z ktěcírěcílho OŘAD J jěcí pro těcínto zálměcí ar moz aněcíl vyu -

z aíclt
      Těcírmícln: 21.02.2017 – A. Kálinovál
b) Zjistit moz anosti nábícldky XOČOLATL - jěcísěcínickál c aokoláldá ná vylrobu dálrku pro jubilánty v cěcíněcí a 100,-

Kc a á podmíclnky dodálválnícl
      Těcírmícln: 21.02.2017 - A. ŘAD Sěcíhovál
c) Zprácovát zálpis z jěcídnálnícl komisěcí – A. Kálinovál – do 31.01.2017
d) Svolát dáls aícl jěcídnálnícl komisěcí pro obc aánskěcíl zállěcíz aitosti, rodinu á sociállnícl věcí aci ná 21.02.2017 věcí  14:15

hod. do prostor mátěcír askěcílho cěcíntrá Krtěcíc aěcík
     Těcírmícln: 10.02.2017 – A. Kálinovál  

Zápsálá: Alěcíná Kálinovál

Zálpis ověcí ar ailá: Alěcíná ŘAD Sěcíhovál

2/2


	Zápis
	z jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci dne 24. 01. 2017

