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Zápis z 13. jednání  
Pracovní skupiny pro rodiny a děti a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 

konaného dne 15. října 2012 v Příboře, Jičínská 238   
 
Přítomni:  paní Šárka Tótová, DiS., paní Emílie Filipová, paní Irena Rozehnalová, Bc. Monika 

Kornetová, Bc. Lenka Filipcová, paní Tereza Plandorová, Mgr. Richard Pešat, Mgr. 
Aneta Seibertová, Ing. Dana Forišková, Ph.D., paní Martina Kubošová 

 

Omluveni: pan Ľubomír Čermák, Bc. Libuše Pavelková, paní Martina Čermáková, DiS., 
paní Jaroslava Lupíková 

 
 

Program:  

 
1) Úvod 
2) Dopracování SWOT analýzy a návrh priorit a opatření rozvoje sociálních služeb ve městě 

Příboře na období 2013- 2017 
3) Různé 
4) Závěr 
 

Průběh jednání:  

 
1. Pracovní jednání zahájila vedoucí skupiny Šárka Tótová, DiS., která seznámila všechny 

přítomné s dnešním programem a představila členům pracovní skupiny paní místostarostku Ing. 
Danu Foriškovou, Ph.D. a paní Martinu Kubošovou, pracovnici Městské policie Příbor, která se 
zabývá prevenci kriminality ve městě. 

 
2. Bc. Filipcová shrnula členům pracovní skupiny body SWOT analýzy, které byly vybrány jako 

priority rozvoje sociálních služeb a budou rozpracovány v opatření. 
 

1. Podpora bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
1.1. Zajištění správce budovy, vydání domovního řádu 
1.2. Rekonstrukce budovy  - je zpracován projekt rekonstrukce budovy, kdy v přízemí bude 

ubytovna s celkovou kapacitou 20 lůžek a v horních patrech 
budou jedno a dvou pokojové byty. Celková částka rekonstrukce 
je vyčíslena na 21 mil. korun. 

 
2. Zajištění pocitu bezpečí občanů ve městě 
2.1. zavření parku ve večerních hodinách - v parku se nachází vstup do restaurace Neptun, kde  

o víkendech probíhají diskotéky, možnost stavební 
úpravy vchodu při rekonstrukci kulturního domu  

2.2. Více osvětlení 
2.3. Situační prevence – úprava zákoutí 
2.4. rozšíření míst se zákazem požívání alkoholu – lokalita u Tesca 
2.5. Podpora terénního programu Novojičínska - v rámci veřejné finanční podpory, možnost    

preventivních besed na školách 
2.6. Zatraktivnit nabídku volnočasových aktivit pro mládež – vybudování parkour hřiště u 

areálu skate parku a upravit park 
na nábřeží  

2.7. Větší informovanost rodičů – prevence 
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3. Zvýšení úrovně finanční gramotnosti občanů 
3.1. Informovanost o sociální službě  Občanské poradny – Tv, měsíčník, letáky, web města 
3.2. Zajištění odborného sociálního poradenství pro občany města v rámci občanské poradny 
3.3. Zvyšování úrovně finanční gramotnosti občanů města– besedy, články televize 
3.4. Spolupráce se školami na zvyšování úrovně finanční gramotnosti dětí  

 
4. Podpora činnosti organizací zajišťujících volnočasové aktivity dětí a mládeže  

 
 
3. Různé 

• Pracovnice Městské policie v Příboře paní Martina Kubošová informovala členy o činnosti 
městské policie v oblasti prevence kriminality. Uvedla, že jimi realizované preventivní 
programy jsou určeny zejména dětem a seniorům a týkají se bezpečnosti v dopravě a 
ochrany před trestnou činností.   
Dále sdělila, že probíhají pravidelné kontroly v objektu na Jičínské 247 a v městském parku 
Uvedla, že problémovou lokalitou je v současné době i prodejní stánek Jitřenka nacházející 
se u vlakového nádraží, kolem nějž se pohybují osoby pod vlivem alkoholu. Konstatovala, 
že by pomohlo, kdyby provozovateli objektu byl v nájemní smlouvě zakázán prodej 
alkoholických nápojů. Paní místostarostka přislíbila, že zjistí, kdy provozovateli končí 
nájemní smlouva. 
Bc. Filipcová měla dotaz, zda se obecně závazná vyhláška města o zákazu požívání 
alkoholických nápojů vztahuje i na lokalitu kolem Tesca. K tomu paní Kubošová sdělila, že 
tato vyhláška platí pro městský park, náměstí a park na nábřeží.  

 
• Ing. Forišková Ph.D. sdělila členům pracovní komise, že město zpracovává strategický 

dokument rodinné politiky, který je nezbytný pro zapojení se do soutěže Obec přátelská 
rodině, vyhlášené MPSV. V této souvislosti poprosila členy o spolupráci při tvorbě 
dotazníků. 

 
 
4. Paní Šárka Tótová, DiS. poděkovala všem přítomným za účast na  pracovním jednání. Termín 

další pracovní schůzky, která bude v měsíci listopadu 2012 po vyhodnocení dotazníkového 
šetření, bude včas rozeslán členům pracovní skupiny. 
 
 
 
 

 
 
Zapsala: Mgr. Aneta Seibertová, koordinátorka komunitního plánování v. r.  
 
Příloha: prezenční listina 


