
Zápis z jednání Komise pro sociální věci a občanské 

záležitosti ze dne 20.09.2016 
 

Přítomni: Mgr. Martin Hejkrlík, MgA. Kristýna Brůnová, Bc. Tereza Dostálová, Marie 

Látalová, Marie Čumová, Kateřina Břízová, Bc. Kamila Ferancová – tajemnice. 

Nepřítomni: Eva Holubcová 

 

 

Informace k objektu DVÚ: 

 cca před 14 dny navštívil Králíky ministr spravedlnosti Pelikán, MSČR má v úmyslu 

zřídit v Králíkách v budově bývalého DVÚ ženskou věznici s dohledem.  

 Režim by byl nastaven tak, že by vězeňkyně měly mít možnost navštěvovat 

zaměstnání, byly by motivovány k tomu, aby nefluktuovaly a nedostávaly se tak do 

horší situace.  

 Důvodem úmyslu zřízení ženské věznice je skutečnost, že v současnosti jsou věznice 

přeplněné. MSČR dlouhodobě hovoří o reformě vězeňství. Jednalo by se věznici 

v nejmírnějším stupni ostrahy, a to s dohledem.  

 Město se k záměru staví tak, že vyzývá MSČR, aby své záměry sdělilo občanům 

města. V neděli 25.9.2016 se proto bude konat setkání s občany v prostorách 

kulturního sálu na Střelnici. Toto setkání navštíví pan ministr spravedlnosti Robert 

Pelikán, dále generální ředitel vězeňské služby Petr Dohnal, také starosta Světlé nad 

Sázavou, kde je zřízena ženská věznice ve všech režimech a další hosté.  

 

Prodejna zeleniny: Proběhlo výběrové řízení – vyhrál p. Bouška na základě své nabídky.  

Plánuje zachovat typ prodejny, tedy zeleninu, ovoce. V tuto chvíli se plánují úpravy prostor, 

do kterých nebylo dlouhodobě stavebně zasahováno. 

 

Bytový dům 658: Někteří nájemníci stále hledají náhradní bydlení, v tuto chvíli se budou 

upravovat byty po pí Kubíčkové, p. Musilovi na Velkém náměstí. Některým nájemníkům již 

byl přidělen uvolněný městský byt. Uvolněné byty pak budou nabízeny k prodeji jako volné.  

 

Sociálně-terapeutické dílny: V tuto chvíli probíhá registrace sociální služby, zpracovává se 

žádost o dotace, v nejbližší době budou zahájeny stavební úpravy prostor. Plánované zahájení 

sociální služby je očekáváno k únoru 2017. Bude se odvíjet od registrace soc. služby, neboť 

služba bude muset být poskytována nejpozději 6 měsíců od registrace služby.  

 

Strategický plán města: Čeká se na schválení dotace. V současnosti nic aktuálního není. 

Sociální komise bude včas oslovena. 

 

Pracovní skupina prevence kriminality: Řeší se nejpalčivější otázky v obci v souvislosti s 

kriminalitou. Úspěchem je pořízení foto pastí, což se projevilo jako velmi účinné. Připravuje 

se kamerový systém na žádost Policie ČR, kdy se vytipují místa, kde bude umístěn pevný 

kamerový systém. Předpokládá se umístění také na náměstí. Důvodem jsou zkušenosti 

zejména při pořádání nejrůznějších akcí, kdy se objevují po těchto akcích různá znečištění 

náměstí i jiných prostor. Daří se zveřejňovat výstupy z jednání pracovní skupiny, zveřejňují se 

hlášení, varovné a další informace.  

 

Večer pro seniory: termín 24.11.  

 V souvislosti s hudební produkcí bude opět osloven pan Štěrba – zajistí sl. Dostálová 



 ZUŠ se zajištěním kulturního programu -  zkontaktuje p. místostarosta.  

 Výzdobu zajistí MgA. Brůnová.  

 Pan místostarosta se pokusí domluvit také doprovodný kulturní program – mažoretky  

 Osloví se Polská delegace – p. Holubcová a Čumová 

 Na konci října se bude muset zajistit reklama ve zpravodaji – obstará p. místostarosta 

 Hovořeno o podobě plakátů a dále názvu celé akce, do budoucna se nabízí zvážit jiný 

název, např. „večer pro dříve narozené“. Tato změna by mohla umožnit větší 

zastoupení také mladších generací. 

 Setkání v souvislosti s pořádáním večera pro seniory proběhne v úterý 1. 11. ve 13.30 

 

Záměr zřízení komunitního domu pro seniory: Společnost Konta Holding, s.r.o. se obrátila 

na město Králíky se žádostí o prodej pozemku. Má v úmyslu využít dotační titul a vybudovat 

komunitní dům pro seniory (byla jmenována nějaká pravidla, podmínky využití dotačního 

titulu – např. společenská místnost, přítomnost pečovatelské služby v obci atd.). Měli již 

vyhlédnutou parcelu, vyžadovalo se přednostní zajištění vyjádření odborů. Vzedmula se vlna 

nevole od občanů žijících poblíž. Zastupitelstvo zatím neschválilo prodej, byly nastaveny 

podmínky pro žadatele. Nejdříve je potřeba záměr doplnit a nastavit podmínky případné 

realizace. 

 

Villmar: Partnerský spolek pořádá ve dnech 16. až 20.10. návštěvu občanů partnerského 

města Villmar. V těchto dnech bude probíhat rozmanitý program, mimo jiné i na Střelnici  - 

účastnit se budou hosté z Villmaru, akce bude určena pro veřejnosti, v pondělí večer bude 

vystupovat i ZUŠ. Bude se jednat o slavnostnější charakter celé akce, neboť se bude slavit 15 

let společné spolupráce. 

 

Program: „Sociální začleňování v regionu obce s rozšířenou působností Králíky“: jedná 

se o dotační program, ve kterém se bude usilovat o sociální práci s osobami ohroženými 

sociálním vyloučením. „Účelem je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním 

vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce prostřednictvím 

realizace přímé sociální práce s osobami z cílové skupiny v jejich přirozeném sociálním 

prostředí při jejich začleňování do společnosti prostřednictvím komunitní práce a služeb na 

podporu rodiny.“ Program bude naplňovat OSVZ. 

 

20.09.2016       Zapsala: Bc. Kamila Ferancová 

 

 

  

 


