
MĚSTO JESENÍK, MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

 

Zápis z jednání komise pro ob čanské záležitosti, rodinu a 
sociální v ěci dne 07.04.2015 

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

Hosté: Mgr. Zdeňka Blišťanová – místostarostka,  Mgr. Petr Procházka – místostarosta 

            Jitka Plháková, Šárka Grymová – zástupci ARPZPD v ČR, Klub Jeseník 
 
Omluveni: Ivana Malá, Bc. Renata Plevová 

 
Program:        

1. Zahájení  
2. Handicapované děti Jesenicka – informace ARPZPD ČR, Klub Jeseník 
3. Požadavky na sociální balíček pro občany města – host Mgr. Petr Procházka 
4. Schválení Plánu činnosti komise pro rok 2015 
5. Informace o Lokálním partnerství ASZ mikroregionu Jesenicko 
6. Diskuze, náměty, různé 

 

 

ad 1.  – tajemnice komise přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání  

 
ad 2. Paní Šárka Grymová, předsedkyně Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí  
v ČR (dále jen ARPZPD) Klub Jeseník,  a Jitka Plzáková, členka Klubu Jeseník, seznámily 
přítomné se vznikem „Klubu Jeseník“,  který je pod ARPZPD v ČR. Klub Jeseník je 
od 05.12.2014  zapsán v obchodním rejstříku. Prezentují se pod názvem „Handicapované děti 
Jesenicka“. Kontaktovat je lze na tel., 6057909802 nebo 732624361, a emailu info@jine-
deti.cz. Od ledna 2015 hledají rodiče, kteří také pečují o postižené děti. V současné době mají 
11 členů. Vzhledem k tomu, že vznikly koncem roku 2014, nedisponují dostatkem finančních 
prostředků. Oslovily obce o možnou finanční podporu. Rovněž hledají prostory pro setkávání. 
Nyní využívají prostor Duhy, kdy mají uzavřenou dohodu do konce měsíce května 2015. Dále  
místnost SONSu, ale ta je pro děti nevhodná (je zde mnoho věcí, které ohrožují 
handicapované děti). Rovněž jim poskytlo prostory FIT:KO Jeseník. Na základě zkušeností 
jim předsedkyně komise doporučila jednat o možnostech využívání stávajících prostor (např. 
v Duze) než zajišťovat v současné době vlastní prostory.  
 
ad 3. Mgr. Petr Procházka, místostarosta, seznámil přítomné o představě „sociálního balíčku“ 
pro občany města. Jedná se o návrh komise, která by zpracovala různé nabídky pro občany 
(např. senioři – sleva na poplatcích za komunální odpad, porodné, sleva jízdného do Lázní, 
senior-taxi atd.).  
 
ad 4. Po projednání schválily přítomné členky komise Plán činnosti komise na rok 2015. 



Plán činnosti komise pro rok 2015 
 

• Pořádat vítání občánků (dle potřeby) 
• Uspořádat Setkání dříve narozených (květen 2015)  
• Čtvrtletně vyhodnotit výstupy dotazníku vyplňovaného v rámci městského porodného 

a navrhnout Radě města podněty, které z vyhodnocení vyplynou 
• Zajistit formu informování o jubilantech nad 80 let a pořádání setkání dříve 

narozených 
• Prosazovat větší míru zapojení obyvatel města (rodin s dětmi, seniorů, zdravotně 

postižených občanů, apod.) do veřejného života 
• Podporovat prezentaci neziskových organizací v sociální oblasti a oblasti podpory 

rodiny 
• Spolupodílet se na organizaci Dnů seniorů  
• Podporovat výstavbu nových dětských hřišť (street workout) a iniciovat doplnění 

stávajících o prky pro děti do 2 let a iniciovat zajištění sociálního zázemí u dětského 
hřiště ve Smetanových sadech 

 
ad 5. Mgr. Zdeňka Blišťanová, místostarostka, a Alena Kalinová seznámila přítomné 
s postupem v rámci Koordinovaného přístupu Agentury pro sociální začleňování (dále 
„KP ASZ LP“ v rámci ORP Jeseník. ORP Jeseník bylo rozděleno na dvě skupiny  
mikroregion Jesenicko a mikroregion Žulovsko. V rámci obou skupin pak na pracovní 
skupiny „Zaměstnanost“, „Bydlení“ a „Vzdělávání“. V průběhu měsíce dubna a května budou 
probíhat schůzky jednotlivých pracovních skupin, které budou připravovat záměry  - 
„projekty“ pro jednotlivé oblasti, které budou koordinovány v rámci pracovních skupin. 
 
ad 6.  

- Předsedkyně komise seznámila přítomné se Street workoutem jako jednou z možností 
řešení volného času -náctiletých v rámci města. Jedná se o vznik Street workoutu 
v Jeseníku (viz příloha zápisu) 

- V rámci diskuse vzešel požadavek komise na zjištění frekvence kontrol ve Smetanových 
sadech a frekventovaných míst u supermarketů Penny, Kaufland, Billa a Lídl ze strany 
Městské policie.  

- Znovu byly připomenuty akce, které spoluzajišťuje komise a to vítání občánků dne 
25.04.2015 a setkání dříve narozených dne 07.05.2015. 

 
a) Doporučení Radě města Jeseník, aby schválila Plán činnosti komise pro občanské 

záležitosti na rok 2015 
      Termín: do 30.04.2015    
                
b) Pozvat Mgr. Pavla Šuranského, velitele Městské policie na další jednání komise 

k požadavku zjištění frekvence kontrol ze strany MP - Alena Kalinová  
      Termín: do 12.05.2015 
 
c) Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci 

na 12.05.2015 ve 14 hodin – Alena Kalinová  
      Termín: do 30.04.2015 

 
V Jeseníku 22.04.2015 
 
Zapsala: Alena Kalinová                                                       Zápis schválila: Alena Řehová 


