
 

Město Jeseník - Městský úřad Jeseník 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

ul. K. Čapka 1147/10,  790 01 Jeseník 

___________________________________________________________________________ 

Zápis č.14 

 z  jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální 
věci dne 19. 05. 2020 

 
 
Přítomni:  Vlasta Horáčková, Milena Kaděrová, Marie Nováková, Bc. Renata Plevová, Bc. Alena   
                      Šosová Řehová, MBA - členové komise 

                      Bc. Alena Kalinová - tajemník komise   

 

Omluveni:  - 

 

Hosté:  Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, Ing. Veronika Klementová, Petra Janhubová, Mgr. Jiří Kovalčík 

 

Program:        
1. Zahájení  
2. Senior taxi – rok 2019 

3. Aktivity pro seniory 

4. Přání jubilantům  
5. Porodné – dotazníkové šetření 
6. Diskuze, náměty, různé 

  

Ad 1.   Zahájení  

Členky komise se sešly po „coronavirové“ přestávce na jednání komise v zasedací místnosti radnice 
a schválily program jednání. 

Hlasování:  Pro: 5  Proti: 0  Zdržela se hlasování: 0  
 
 
Ad 2. Senior taxi – rok 2019 

A. Kalinová informovala přítomné o provozu Senior taxi za rok 2019, kdy od listopadu minulého 
roku došlo ke změně provozovatele, a v březnu letošního roku přibyl další provozovatel. Došlo 
k rozšíření provozní doby a to od 7 do 16 hodin v pracovní dny. Rovněž již není nutné objednávat 
jízdu den předem.  
 
 

Měsíc 
Celkem 
odvozů 

CELKEM    Kč 

01. 20 110 5206 

02. 20 131 5973 

03. 20 123 4838 

04. 20 46 2109 
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Měsíc Celkem odvozů CELKEM V Kč 

01. 19 110 3804 

02. 19 107 3508 

03. 19 108 3626 

04. 19 118 3561 

05. 19 122 3984 

06. 19 117 3655 

07. 19 87 2889 

08. 19 97 2882 

09. 19 157 5082 

10. 19 179 6388,8 

11. 19 100 4355 

12. 19 99 4037 

 
1401 47771,8 

 

Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.  
 
Ad 3. Aktivity pro seniory 

J. Kovalčík informoval přítomné o aktivitách pro seniory. Od 11. května 2020 je 
za zvýšených hygienických podmínek a dodržování pravidel stanovených vládou ČR znovu 
zpřístupněn Klub seniorů na Dukelské ulici pro klubovou činnost. Dále jsou od 25.5.2020 
umožněny návštěvy v pobytových zařízeních sociálních služeb. Od 22.6.2020 pak v rámci 
poslední fáze rozvolňování v sociálních službách dojde k obnovení poskytování služby 
denní stacionář pro seniory v CSS Jeseník. S ohledem na stávající situaci, kdy se až 
v současné době postupně začínají uvolňovat aktivity pro seniory, nebude ve školním roce 
2019/2020 pokračovat Akademie 3. věku (plánované přednášky budou přeloženy do 
dalšího ročníku). Rovněž zájezdy budou plánovány až v druhém pololetí roku. Po celou dubu 
epidemie COVID-19 byla provozována služba senior taxi. Od června se také začne opět 
pravidelně každý měsíc scházet Rada seniorů města Jeseník a u dnů seniorů se počítá s tím, 
že proběhnou v obvyklé podobě.  
 
Ad 4. Jubilanti: březen – květen 2020 

S ohledem na stávající situaci byly členky komise přát březnovým jubilantům ve věkové kategorii 80 
a 85 let až v průběhu měsíce dubna a května, kdy došlo k rozvolňování pohybu osob.   
Za měsíc březen 2020 bylo 11 jubilantů: 

80 let 85 let 90 let 95 let  100 a  více let  

8 2 1* 1 0 

* Jubilantovi bylo zasláno přání do nemocničního zařízení, kde je dlouhodobě umístěn.  
 

Za měsíc duben 2020 byly členky komise přát celkem 16 jubilantům: 

80 let 85 let 90 let 95 let  100 a  více let  

6 4 1 1 0 

 
V měsíci květnu byly členky komise přát celkem 11 jubilantům: 

80 let 85 let 90 let 95 let  100 a  více let  

6 4 1 0 0 

 
Stanovisko komise: Komise informaci bere na vědomí.  
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Ad 5. Vítání občánků 

V sobotu 13. a 27. června 2020 se uskuteční vítání občánků. 
 
 
Ad 6. Diskuze, náměty, různé  
Ad 6.1. Dotace města - MRC Krteček 

Předsedkyně komise informovala přítomné, že zastupitelstvo města schválilo na svém jednání dne 
14.05.2020 dotaci pro MRC Krteček ve výši 112 tisíc Kč a aktuálně se řeší možnost prostor pro MRC 
Krteček v prostorech ve vlastnictví města Jeseník. 
 
Ad 6.2. Dny seniorů 2020 
A. Kalinová upozornila přítomné, že v plánovaném termínu Dnů seniorů 2020 jsou vyhlášeny volby 
do Krajských zastupitelstev (2.10. – 3.10.) a navrhla, aby se Dny seniorů posunuly o týden, tj. od 
8.10. do 11.10.2020. S návrhem přítomné členky souhlasily.   
Hlasování:  Pro: 5  Proti: 0  Zdržela se hlasování: 0  
 
Ad 6.3. Setkání dříve narozených 
S ohledem na epidemii COVID-19 došlo ke zrušení setkání pro dříve narozené. S ohledem na realizaci 

dnů seniorů na podzim bylo domluveno, že dojde ke spojení s tradičním tanečním setkáním, které je 

pořádáno v rámci dnů seniorů. Organizačně a finančně bude zajištěno ve spolupráci Správního odboru a 

Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník a komise. Termín bude upřesněn na jednání 

organizačního výboru dnů seniorů. 

 
 
Závěry a úkoly   
1. Zpracovat zápis z jednání komise – A. Kalinová  
2. Zajistit hudební produkci na Setkání dříve narozených, které se uskuteční v rámci Dnů seniorů 

2020, kdy termín bude upřesněn po jednání organizačního výboru Dnů seniorů – P. Janhubová 

3.  Svolat další jednání komise pro občanské záležitosti, rodinu a sociální věci na 16.06.2020  
      ve 14:15 hod., zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 167/1 – A. Kalinová   
 
 
Zapsala: Alena Kalinová 

Zápis ověřila: Alena Šosová Řehová 
 

 

 

 

 

 


