Kontakt :
Mgr. Vladimíra Šulcová, tel. 797 979 222, 515 200 742
e-mail : sulcovav@mkrumlov.cz

Zápis
z druhého pravidelného setkání v rámci rodinné politiky
města,
které se uskutečnilo v pondělí 15.1.2018 v 16 hod. v zasedací místnosti v I. poschodí budovy
Městského úřadu Moravský Krumlov, nám. Klášterní 125.

Program setkání :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Rekapitulace aktivit v rámci auditu familyfriendlycommunity
Informace o naplňování a pokrocích u přijatých opatření
Spolupráce při tvorbě koncepce rodinné politiky města
Diskuse
Závěr

Jednání zahájil v 16 hod. místostarosta města, p. Zdeněk Juránek. Přivítal přítomné a navázal na první
setkání, které se uskutečnilo 23.1.2017. Připomněl také audit familyfriendlycommunity, z něhož
vzešlo 15 konkrétních opatření, která mají být v průběhu tří let realizována. V roce 2017 zasedalo
auditní kuratorium, které rozhodlo o udělení základního certifikátu městu Moravský Krumlov a
konstatovalo bezchybný průběh auditu. Základní certifikát byl městu Moravský Krumlov udělen
28.2.2017, tříletá lhůta pro realizaci přijatých opatření tedy běží od tohoto data a končí 28.2.2020.
Poté předal slovo koordinátorce rodinné politiky, Mgr. Šulcové. Ta nastínila program setkání, a to ve
třech částech : první - informace o průběžné realizaci opatření, druhá – představení zpracované
Koncepce rodinné politiky města včetně postupu jejího připomínkování a třetí – prezentace a
představení spolku Kolpingova rodina a jejích aktivit v Moravském Krumlově.

První část : Průběžné naplňování opatření – postupné kroky při naplňování jsou uvedeny
v dokumentu Zpráva o pokrocích, která je zveřejněna na webu města.
Doplňující informace k jednotlivým opatřením :

Opatření č. 1 – rodinné centrum na ZŠ Ivančická by mělo být realizováno do konce roku 2018,
v rozpočtu města je počítáno s částkou 700.000,- Kč, po stavebních úpravách bude provozovatel
vybírán ve výběrovém řízení.
Opatření č. 2 – Family Point na MěÚ Moravský Krumlov otevřen od 18.10.2017
Opatření č. 3 – workoutové hřiště u ZŠ Ivančická zpřístupněno veřejnosti v září 2017, p. Vojtěch
Jelínek, iniciátor opatření, poděkoval za realizaci
Opatření č. 4 – Nová dětská hřiště – postupně realizována na ul. Bří Čapků, nám. Klášterní, Sídliště, ul.
Pionýrská, Rokytná, plánuje se další hřiště Na Bubnu.
Opatření č. 5 – revitalizace zeleně ve městě probíhá postupně od vnitřního města, přes kruhový
objezd na ul. Znojemské po Sídliště. Zástupci SMMK nebyli přítomni.
Opatření č. 6 – Oslavy dne seniorů zajišťuje MěKS, konají se každoročně v Orlovně Rakšice vždy
v termínu kolem 4.10. (Den seniorů), v roce 2018 ještě není stanoven termín. Zástupce MěKS nebyl
přítomen
Opatření č. 7 – Cyklostezka kolem Týnského rybníka – vybrán zhotovitel, realizace duben-září 2018.
Opatření č. 8 – přednášky pro seniory, 1. beseda se konala 24.1.2017, měla velký úspěch. Realizaci
zajišťuje DDM a Městská Policie. P. Rudolf Fráňa navrhl pokračování, navrhne témata a ve spolupráci
se ZUŠ a DDM budou stanoveny termíny.
Opatření č. 9 – nové webové stránky města, plánovaná realizace 6-8/2018
Opatření č. 10 – Den rodin se koná pravidelně v zámeckém parku od r. 2016, předběžný termín pro
rok 2018 je neděle 20.5. Ředitelka ZUŠ a DDM požádala město o uvolnění Horního zámeckého parku,
který se v roce 2017 více osvědčil.
Opatření č. 11 – úklid ve městě probíhá v rámci akce Ukliďme Česko, kterou každoročně organizuje
SŠDOS v Moravském Krumlově. Tuto informaci potvrdila i p. Kováříková ze SŠDOS, která uvedla, že
vždy bývá vyhrazen 1 pracovní den (většinou v dubnu), kdy všichni žáci místo výuky vyrážejí uklízet.
Akce probíhá ve spolupráci se SMMK. Rokytná i Polánka pořádají podobnou akci v jiném termínu,
vždy ve vlastní režii.
Opatření č. 12 – revitalizace zámeckého parku je v této fázi zaměřena pouze na dřeviny (omlazení,
prořez), byla podána žádost o dotaci a probíhá výběr zhotovitele.
Opatření č. 13 – představování místních klubů a spolků probíhá od ledna 2017, postupně byly
osloveny místní kluby a spolky, kdy odpovídaly na 5 stejných otázek, v současné době mají zájem o
představení spolky Spartan (p. Jelínek) a Kolpingova rodina (p. Nečasová)
Opatření č. 14 – Chodník do lokality Kačenka – projekčně připraveno, realizace by se měla stihnout
do r. 2020
Opatření č. 15 – pravidelná setkávání se budou nadále konat 1x ročně, v případě potřeby mohou být
svolána mimořádná setkání, v průběhu roku jsou informace předávány elektronicky, kdykoliv je
možné kontaktovat koordinátorku rodinné politiky osobně na MěÚ, telefonicky nebo e-mailem.

Druhá část : Představení Koncepce rodinné politiky města Moravský Krumlov, dokument je
zpracován na období 2018 – 2021. Nyní je dokument připraven k připomínkování, všem přítomným

bude rozeslán e-mailem s žádostí o zaslání připomínek do 15.2.2018. Poté bude zveřejněn na webu
města s možností veřejných připomínek, v průběhu března 2018 by měl být předložen v Radě města a
následně v Zastupitelstvu města Moravský Krumlov.

Třetí část : Slovo bylo předáno členům spolku Kolpingova rodina, kteří se zúčastnili v počtu 6 členů a
připravili si představení svého spolku. Představení proběhlo formou prezentace doplněné vstupy
jednotlivých členů, ukázkami z realizovaných akcí a nastíněním budoucích plánů. Informace o spolku
Kolpingova rodina je možno najít na www.kolpingmk.cz.

Jednání bylo poté ukončeno v cca 17.30 hod.
Mgr. Vladimíra Šulcová
koordinátor rodinné politiky města a osoba
pověřená auditem familyfriendlycommunity

