MĚSTO KRÁLÍKY
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Číslo jednací:
Evidenční. číslo:
Spis. znak: 101.2.3
Poč. listů:
3

MUKR/16261/2018/OSVZ/KF
17128/2018
Skart. zn./skart. lhůta: A/10
Počet příloh/listů příloh: 0/0

V Králíkách: 02.10.2018

Zápis z jednání Komise pro sociální věci a občanské záležitosti ze dne 02.10.2018
Přítomni: Mgr. Hejkrlík Martin, MgA. Kristina Brůnová, Marie Čumová, Eva Konyariková
(Holubcová), Kateřina Krejsová, DiS, Marie Látalová, Kateřina Břízová, Jana Kostúrová, Bc.
Kamila Ferancová (tajemnice komise), Marie Dostálová (host) – přítomni všichni členové.
Pan místostarosta na úvod jednání seznámil s důvody, proč se měnil termín jednání Komise pro
sociální věci a občanské záležitosti (dále Komise SVOZ) z 26.9.2018 na 02.10.2018. Za město
Králíky byla v rámci akce Duhové křídlo nominována paní Eva Konyariková (Holubcová), a to za
celoživotní dílo při práci s handicapovanými a seniory (v 90. letech např. zahajovala práci se
seniory jako dobrovolná pečovatelka). V rámci vyhlášené akce Duhové křídlo jsou oceněni
jednotlivci i zařízení v sociálních službách, dobrovolníci či filantropové, kteří pomáhají osobám se
zdravotním postižením. Paní Konyariková se dne 26.09.2018 zúčastnila, jako jedna
z nominovaných, slavnostního vyhlášení krajských cen Duhové křídlo, nicméně hlavní cenu
neobdržela.
Večer pro seniory
Při jednání komise SVOZ diskutována organizace pravidelné akce „Večer pro seniory“
- Jako vhodný termín pro konání byl po jednání vybrán datum 22.11.2018
- Ohledně nabídky nápojů bude osloven pan Zdeněk Mucha
- V souvislosti s kulturním programem bude oslovena ZUŠ Králíky, Paní Fischerová již
avizovala, že pěvecký sbor může být v daném termínu vytížený. Paní Krejsová osloví
ředitelku MŠ Červený Potok, pro doplnění programu poté paní ředitelku ZUŠ – nabízí se
vystoupení tanečního oboru.
- Výzdobu jako tradičně zajistí MgA. Kristina Brůnová
- Paní Krejsová osloví ředitele Domova důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě ohledně
finančního příspěvku na konání akce.
- Hudební produkce – jako tradičně bude osloven p. Štěrba
- Obsluha – pravděpodobně bude osloven Mgr. Krabec, případně další učitelé 2. stupně ZŠ
Králíky, kteří by mohli navrhnout konkrétní žáky pro výpomoc při obsluze hostů.
- Plakáty – zajistí Mgr. Hejkrlík
Jednání pracovní skupiny prevence kriminality
Pan Mgr. Hejkrlík informoval o tématech, která se diskutovala v rámci posledního setkání komise
prevence kriminality. Jedná se zejména o opakovaný nález injekčních stříkaček. S Policií ČR,
obvod. odd. Králíky bylo dohodnuto, že veškeré takové nálezy mají občané hlásit na linku 158
Policie ČR. V této souvislosti byla a stále jsou mapována místa, na kterých k těmto nálezům došlo a

která by v této souvislosti mohla být riziková. Zároveň byla oslovena organizace Laxus, z.ú., která
nyní v Králíkách působí jako terénní služba zaměřená na uživatele drog, případně jejich rodiny.
Organizace Laxus předala obvodnímu odd. PČR v Králíkách a také Službám města Králíky sběrné
boxy určené na sběr použitých injekčních stříkaček. Ve spolupráci s vedoucím odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Králíky byla také informována ZŠ Králíky, která děti poučila,
jak jednat při nálezu injekční stříkačky. Pokud jde o souvislosti, které mají nějaký význam pro
zvýšený výskyt podobných nálezů, nelze s určitostí říci, s čím je tento jev spojený.
Při diskusi o nežádoucích jevech v Králíkách byla zmíněna také přítomnost lidí, kteří se pohybují
ve městě, nocují venku na okraji města, přičemž není jisté, jestli se vždy jedná o místní občany,
cizince či turisty. V této souvislosti paní Ferancová připomíná členům komise, že v podobných
případech, kdy mají občané podezření na bezdomovectví, lze oznámit tuto skutečnost na odbor
SVZ, který poté s konkrétními osobami může zahájit sociální práci.
Paní MgA. Brůnová poukazuje na nepřehlednou dopravní situaci u školy, zejména v ranních
hodinách, kdy rodiče vozí své děti do školy automobilem. Tato problematika se nabízí k řešení
pracovní skupině prevence kriminality, která má možnost projednat přítomnost dostatečného
množství policistů u přechodů, ale také zaměření se na konkrétní místa, která mohou být
nepřehledná či nebezpečná. Obecně je problematika nárůstu dopravy v Králíkách stále aktuálnější, v
obci Dolní Morava byla zřízena nová služebna Policie ČR, a to v souvislosti s dopravní a
turistickou zatížeností regionu.
Podněty pro nově ustanovenou Radu města Králíky pro případné zřízení komise SVOZ na
následující volební období
Pan Hejkrlík připomíná členkám komise, že nová Rada města může a nemusí nechat zřídit komisi
SVOZ. Je na místě předat nové radě města nějaké podněty/témata, která mohou být v rámci komise
diskutována a která mohou mít pro nově ustanovenou radu města nějaký význam:
-

-

-

-

-

Večer pro seniory – jedná se opakovanou akci 2x ročně určenou pro seniory. Tato akce je
každoročně hojně navštěvována. Je na zvážení, je-li příspěvek určený na organizaci této
akce stále odpovídající (výše příspěvku se v minulých letech nijak zvlášť nenavýšila).
Podomní prodej – paní Krejsová dává k zamyšlení, může-li město Králíky vynaložit větší
iniciativu, prostředky k zamezení podomního prodeje na území města Králíky.
V současnosti je na území Králíky vyhlášen zákaz podomního prodeje, přesto se objevují
zkušenosti občanů, zejména starších lidí, s tímto druhem prodeje. Paní Krejsová zmiňuje
jako jednu z možností např. upozornit na zákaz podomního prodeje při vjezdu do města. Je
otázkou, je-li tato možnost proveditelná, muselo by se diskutovat patrně s PČR.
Využití volných místností v budově Městského úřadu Králíky na adrese Karla Čapka 316 –
paní Krejsová informuje o rostoucích zásobách kompenzačních pomůcek, které pečovatelky
již nebudou mít kde uskladnit. Nabízí se využití volných místností na horní budově MěÚ,
v prostorách bývalých kanceláří Úřadu práce ČR.
Zázemí pro pečovatelky v rámci Sociálních služeb Králicka – Paní Krejsová spolu
s pečovatelkami upozorňují na absenci odpovídajícího zázemí pro pečovatelky. V současné
době v souvislosti s prodejem bytových jednotek v budově bývalého domu s pečovatelskou
službou v ulici F. Palackého pečovatelky ztrácí možnost využít zázemí v této budově,
stávající zázemí je dočasné, navíc neodpovídá potřebám pečovatelek.
Témata pro komisi SVOZ: členové komise SVOZ se shodují, že jakékoliv téma týkající se
města Králíky, ať už se jedná organizaci konkrétních kulturních akcí, fungování Sociálních
služeb Králicka, činnosti agend odboru sociálních věcí a zdravotnictví, případně vzájemné
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spolupráce mezi nimi i dalších institucí, mohou mít pro Radu města Králíky do budoucna
význam. Při jednání komise SVOZ mohou být otevřena témata sociální, témata, která úzce
souvisí s životem ve městě, ať už se jedná o jednotlivce či skupiny občanů. Komise SVOZ
může mít do budoucna význam např. při zřizování nových sociálních služeb v regionu.

Zapsala: Bc. Kamila Ferancová, v. r.
Funkce: Tajemnice komise SVOZ

……………………...........
(podpis)

Schválil: Mgr. Martin Hejkrlík, v. r.
Funkce: předseda komise SVOZ

........................................
(podpis)

Příloha/y: ---
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