
Zápis z jednání Komise pro sociální věci a občanské záležitosti ze 

dne 08.02.2018 
 

Přítomni: Mgr. Martin Hejkrlík, Kateřina Krejsová, Dis, Marie Čumová, Eva Holubcová, 

Marie Látalová, Kateřina Břízová, Jana Kostúrová, MgA. Kristýna Brůnová, Marie 

Dostálová 

Omluveni: Bc. Kamila Ferancová  

 

Projednávané body: 
 

Večer pro seniory: 

 navrhnutý termín 17. května 2018 ve čtvrtek 

 p. místostarosta dohodne pronájem sálu na Střelnici  

 výčep piva, nápoje zajistí pan Mucha, obsluhu zajistí pořadatel 

 s výzdobou bude oslovena stejně jako v uplynulých letech MgA. Brůnová 

 kulturní program: ZUŠ, MŠ v podobném rozsahu 

 příspěvek od ředitele Domova pro seniory Červená Voda, p. Kuběnky: osloví jej pí 

Krejsová  

 hudební produkce bude zajištěna jako obvykle p. Štěrbou 

 zajistit včasný výlep plakátů na plakátovacích plochách  

 návrhy na případné ocenění seniorů v rámci oslav výročí 450 let 

 

Oslavy 450 let – pan místostarosta informoval o průběhu plánovaných oslav od první 

písemné zmínky o městě Králíky  

 

Dopravní situace, prevence kriminality:  

 pan místostarosta informoval a rozšíření počtu kamer a monitorovaných míst, což je 

řešeno v součinnosti s PČR   

 

Lékaři – zubní ordinace: Na základě podnětů od občanů je zřejmé, že situace s manželským 

párem je občas problematická (větší komunikační bariéra), mladší lékař je více spolehlivý. 

Pozitivem je, že tady nějaká lékařské zubní ordinace je.  

 

Diskuse: 

Podněty a témata, které vzešly s diskuze: 

 SMUTEČNÍ SÍŇ – její vzhled, sezení, výzdoba, výmalba – pokusit se oslovit 

provozovatele, 

 ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO - stav výmalby, špalety u vchodových dveří, obecně 

zlepšit estetický stav vnitřních společných prostor 

 DŮM DĚTÍ, NÍZKOPRAHOVÝ KLUB – dlouhodobě chybějící zařízení v Králíkách, 

hledat cesty jak realizovat v rámci prevence soc. vyloučení dětí  

 PSYCHOLOG – zvážit možnosti získání odborného pracovníka např. školní 

psycholog, ... Možnost konzultací pro rodiče, učitele, pracovníky s mládeží i samotné 

děti, 

 PEČOVATELKY – aktivní řešení kvalitního zázemí pro pracovnice pečovatelské 

služby 



 STŘELNICE – zlepšit zázemí pro výdej občerstvení a mytí nádobí na velkém sále –

zařadit do plánů na vylepšení poskytovaných služeb Střelnice, navýšit počet bílých 

ubrusů apod. 

 Paní Krejsová (ředitelka SSK) opět zmiňuje nutnost výměny oken a opravy vstupních 

dveří v domě s pečovatelskou službou v ulici Na Křižovatce 193. Správce bytového 

fondu opakovaně slibuje provést urgované opravy vstupních dveří a dokončit výměnu 

oken, což bylo v roce 2017 opět odloženo. Dveře lze jen velice těžko dovírat. Bude 

řešeno písemnou žádostí paní ředitelky vůči SMK jako správci. 

 

 

08.02.2018         Zapsal: Mgr. Martin Hejkrlík 

 

 


