
Zápis z jednání Komise pro sociální věci a občanské záležitosti ze 
dne 1.10.2015 

 
Přítomni: Mgr. Martin Hejkrlík, MgA. Kristina Brůnová, Marie Čumová, Eva Holubcová, 
Marie Látalová, Kateřina Břízová, Bc. Tereza Dostálová, Bc. Ferancová - tajemník 
 
Prvním bodem jednání bylo seznámení s Pravidly pro zřizování a činnost komisí Rady města: 

 Změna názvu: dříve Sociální komise, nově Komise pro sociální věci a občanské 
záležitosti. 

 Náplň činnosti – společenské večery, aktivity pro seniory, jubilanti, gratulace a další 
podněty a připomínky k občanským záležitostem.  

 Komise je poradní orgán pro RM. 
 Funkční období – do r. 2018, resp. po dobu funkčního období zastupitelstva města. 
 Jednání svolává předseda ve spolupráci s tajemníkem.  
 V případě hlasování má tajemník hlas poradní, při vystupování vůči radě musí mít 

jakýkoliv výstup z Komise formu usnesení. 
 Všichni členové mají povinnost mlčenlivosti. 

 
Probíraná témata 

Večer pro seniory 
- termín: 26. listopadu, od 16. hod., Klub Na Střelnici. 
- Rozdělení funkcí: zajištění sálu, hudby, kulturního programu – ZUŠ, pomoci při 

přípravě občerstvení, rozvoz hostů, zajištění plakátů. 
- Občerstvení – podoba zákusků i večeře, debata ohledně podoby občerstvení  
- Výzdoba na stoly – drobná výzdoba, podzimní téměř vánoční tématika – nějaké 

větvičky. Výzdoba na pódium. 
- Možnost napečení drobného cukroví – na domluvě s členkami komise. 
- Občerstvení pro děti. 
- Účast polských seniorů z partnerského Miedzylesie 

 
Jubilanti 

- Zajištění účasti při významných životních jubileích občanů města. Vedení města 
gratuluje jubilantům ve věku 80 let, 90 let a starším, ostatní jubilanty navštěvuje 
komise – pečovatelky.  

- zakoupení gratulace jubilantům – zvláště pak kulatiny 
 
Ostatní 
Občanské záležitosti: podnět pro zvážení vyhledání prostorů pro ukládání potřebného 
nábytku, věcí, ložního prádla a jiných předmětů potřebných pro sociálně slabé rodiny. Jak by 
měly prostory vypadat, případně má-li město nějaké adekvátní prostory. Nejlépe by bylo začít 
výzvou obyvatelům, kteří mohou darovat nábytek či jiné potřebné věci – možno použít 
Facebook a webové stránky města, kde by zazněl úmysl. Potřeba hlubší debaty – možné 
problémy (nadměrné skladování nepotřebného nábytku apod.). Slečna Dostálová se připojuje 
s tím, že již přemýšlela o výzvě občanům ohledně kompenzačních pomůcek nejen pro seniory 
– vozíky, hole apod. Prvním krokem by měla být výzva obyvatelům, kteří skladují či mají 
v úmyslu vyhodit starší nábytek či jiné potřebné věci, předměty.  
 
1.10.2015             Zapsala: Bc. Ferancová Kamila 


