
MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 

Zápis 

 z jednání komise pro ob čanské záležitosti, rodinu a 
sociální v ěci dne 24.11.2015 

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

Omluveni:  -  

Hosté: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová – místostarostka, Ing. Adam Kalous, Ing. Veronika  
              Klementová – vedoucí správního odboru, Mgr. Jiří Kovalčík – vedoucí odboru SVZ,  
              Ing. Eva Mahrová - matrikářka, Mgr. Petr Procházka - místostarosta 
 
Program: 

1. Plán rozvoje rodinné politiky města Jeseník pro roky 2016-2018 
2. Koncepce sportu a návazných oblastí 
3. Diskuze, náměty, různé 

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

Ad 1.  Plán rozvoje rodinné politiky města Jeseník pro roky 2016-2018 
Členkám komise byl zaslán plán rozvoje rodinné politiky města Jeseník ze stávajícího období. 
Směr rodinné politiky pro roky 2016-2018 by měl pokračovat. Zpracování by však mělo být 
více faktické. Mělo by zde být např. kolik je a bude školek ve městě, kolik v nich je dětí, kolik 
je prvňáčků, jaké máme volnočasové aktivity pro děti atd. Plán by měl být heslovitý a více by 
zde mělo být čísel. Bude nutné oslovit oddělení školství, které by mělo mít evidenci některých 
údajů. 

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí. 
 
Ad 2. Koncepce sportu a návazných oblastí 

• Členky komise byly seznámeny s nabídkou pro město Jeseník o zpracování zprávy o 
zdraví a životním stylu dětí a školáků, analýzy kvality a bezpečnosti veřejně přístupné 
sportovní infrastruktury a ekonomické analýzy financování sportu, kterou představili 
na jednání rady města zástupci fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. Jednalo 
by se asi o zakázku ve výši kolem 100.000 Kč.   

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a nedoporučuje realizovat nabídku. 
 
 
Ad 3. Různé 
 
a. Porodné  

• Znovu proběhla diskuse na téma městské porodné, kdy bylo konstatováno, že i v jiných 
obcích a městech okresu Jeseník je porodné poskytováno nebo se jeho poskytování 
připravuje.  



Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje i nadále zachovat  
                                    městské porodné ve výši 5.000 Kč.  
 
 
 
b. Volný pohyb psů  

• Dále proběhla diskuse na téma volného pohybu psů. Ve městě nejsou pro turisty jasně 
označeny lokality, kde se mohou volně pohybovat psi. Měla by být tato informace i 
v městském periodiku. Rovněž tak kontakty na jednotlivé odbory města a městskou 
policii. Vedení města podalo informaci, že v rámci revitalizace některých částí města by 
mělo dojít i k navýšení odpadkových košů na odkládání psích exkrementů.   

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí a doporučuje publikovat v městském 
periodiku lokality k volnému pohybu psů a kontakty na jednotlivé odbory úřadu a důležité 
instituce ve městě.  
 
 
Závěry a úkoly 

a) Zpracovat zápis z jednání komise – Alena Kalinová – do 31.12.2015 
b) Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci v druhé 

polovině ledna 2016 – Alena Kalinová – do 12.01.2016  
 
 
 
 
Zapsala: Alena Kalinová   
 
 
Zápis ověřila: Bc.Alena Řehová, MBA 
    
 
 


