
Zasedání komise pro sociální věci a občanské záležitosti 

04.05.2016 

 
Přítomni: Mgr. Martin Hejkrlík, MgA. Kristina Brůnová, Marie Čumová, Eva Holubcová, 

Marie Látalová, Kateřina Břízová, Bc. Tereza Dostálová, Bc. Ferancová - tajemnice 

 
Body k projednání:  
 

Večer pro seniory: 

V rámci organizace jarního setkání seniorů prodiskutovány jednotlivé body (úkony) 

k organizaci 

 Zajištění nápojů – pan Tomek (zajištěno) 

 Objednání střelnice na datum 26.05.2016 (zajištěno) 

 Domluva na kulturním programu se ZUŠ Králíky (zajištěno) 

 Hudební doprovod – pan Štěrba (zajištěno) 

 Roznos plakátů (vylepení a rozvoz zajistí pan Švéda, rozvoz dalších materiálů 

pečovatelky) 

 Zajištění občerstvení – školní jídelna, počet pro cca 200 lidí.  

 Květiny pro účinkující – domluví MgA. Brůnová v Květince 

 Výzdobu – zajistí taktéž MgA Brůnová – jarní tématika 

 Doprava – zajištěna u pana Pinkase. Rozvoz do DpS - personál SSK. 

 Pozvánka na akci formou městského rozhlasu zajištěna 

 Obsluha – žáci ZUŠ jako minulý rok 

 

Během jednání probíhala diskuse na téma výše vstupného, zda-li nastavit konkrétní výši 

vstupného či ponechat dobrovolné. Po diskusi rozhodnuto, že vstupné zůstane nadále 

dobrovolné.  

 

Bývalý dětský výchovný ústav 

Pan místostarosta sdělil, že v této věci se v poslední době neuskutečnily žádné význačné 

změny. Z řad obyvatelstva zaznívají hlasy, jak by se mělo s budovou DVÚ nejlépe naložit, 

přičemž byl zaznamenán již návrh na zřízení městských bytů, dále také mateřské školy či 

domova pro seniory. Jelikož se jedná o rozsáhlou budovu s pozemkem a prozatím žádné 

důležité informace o převodu nemovitosti do majetku města nejsou známy, o skutečném 

využití budovy se bude jednat, jakmile bude celá záležitost aktuální.  

 

Prodej bytového domu 658 

Město Králíky stále mapuje zájem občanů o koupi bytů v bytovém domě 658. V současnosti 

město plánuje rekonstrukci ve dvou městských bytech – oba na Velkém náměstí, v nejbližší 

době se očekává projektová dokumentace. Tyto byty by eventuálně mohly sloužit obyvatelům 

bytového domu 658, kteří již odmítli zakoupení městského bytu a kteří mohou mít obtíže 

s hledáním vhodného náhradního bydlení. V těchto případech by přidělování městských bytů 

probíhalo odlišně od pravidel o pronajímání bytů ve vlastnictví města Králíky. 

 

Sociálně-terapeutické dílny (STD) 

Pan místostarosta informuje o aktuálně probíhajícím jednání o zřízení STD v Králíkách. 

V tuto chvíli zástupkyně Oblastní charity Ústí nad Orlicí, pracoviště Letohrad zaslaly žádost o 



vstup do sítě sociálních služeb Pardubického kraje. V ideálním případě bude možné požádat o 

registraci služby přibližně do října 2016. Se službou se počítá od 1.1.2017. Již se počítá 

s prostory po Úřadu práce v Příčné ulici. V současnosti se jedná o nejvhodnější alternativě, 

jak prostory přizpůsobit pro tuto službu – bezbariérovost, zejména úprava sociálních zařízení. 

Pokud jde o financování služby, z větší části bude zajišťovat oblastní charita (dotace, MAS), 

svůj podíl bude také město Králíky, případně okolní obce, jejichž občané budou službu také 

využívat.  

 

Strategický plán rozvoje města 

Pro zpracování Strategického plánu rozvoje města bude potřeba zřídit pracovní skupinu 

v oblasti sociálních věcí. Pan místostarosta navrhuje členy komise pro sociální věci a 

občanské záležitosti. V tuto chvíli je potřeba mapovat případné návrhy, nedostatky, podněty 

v oblasti sociálních věcí ve městě. Tyto podněty se poté budou diskutovat, následně navrhovat 

opatření, řešení.  

 

Gratulace 

Nadále probíhají, v posledních týdnech příliš jubilantů nebylo.  

 

Ostatní:  

Členky komise se informovaly na potřebnost nábytku s nabídkou použitého nábytku pro 

sociálně slabé občany či rodiny. V některých rodinách ze sociálních bytů stále chybí základní 

nábytek – postele, matrace, skříně. Soc. pracovnice OSVZ zjistí aktuální potřebnost. 

 

 

Zapsala: Bc. Kamila Ferancová 

 


