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

Zápis
z prvního pravidelného setkání v rámci rodinné politiky
města,
které se uskutečnilo v pondělí 23.1.2017 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.
7.

Zahájení
Informace o auditu familyfriendlycommunity
Shrnutí a přehled přijatých opatření v auditu familyfriendly- community
Rekapitulace dosavadních aktivit v rámci přijatých opatření
Plán budoucích aktivit v rámci přijatých opatření
Diskuse
Závěr

Jednání zahájil v 16.05 hod místostarosta města, Mgr. Zdeněk Juránek, přivítal přítomné a
krátce zrekapituloval audit familyfriendlycommunity.
Poté předal slovo Mgr. Vladimíře Šulcové, koordinátorce rodinné politiky města, která
navázala na shrnutí celého procesu auditu familyfriendlycommunity. Ten probíhal v průběhu
roku 2016, vyústil v přijetí 15ti opatření, opatření, která schválilo zastupitelstvo města
12.9.2016. V říjnu navštívila Moravský Krumlov hodnotitelka auditu, která své hodnocení
předala nositeli licence – Jihomoravskému kraji a jeho realizačnímu partnerovi – Národnímu
centru pro rodinu. V průběhu prvního čtvrtletí r. 2017 je plánováno zasedání auditního
kuratoria, které má rozhodnout o udělení základního certifikátu auditu
familyfriendlycommunity. Poté začíná běžet lhůta tří let, kdy mají být v obcích přijatá
opatření realizována.
Následně zahájila Mgr. Šulcová diskusi k jednotlivým opatřením:
Opatření č. 1 – zahájení aktivit vedoucích ke zřízení rodinného centra :
Jako host setkání byla představena paní Lenka Bartoníková, která projevila zájem o zřízení
rodinného centra. Přednesla svůj záměr a představu. Město preferuje zapojení občanů,
proto byla zmíněna varianta vypsání výběrového řízení na provozování rodinného centra.
Jako nejvhodnější prostory se jeví bývalý školnický byt na ZŠ Ivančické, zde bude nutno
provést stavební úpravy. V plánu je tedy zpracování investiční studie a hledání vhodného
provozovatele.

Opatření č. 2 – vytvoření FamilyPointu v budově městského úřadu :
Se zřízením FamilyPointu bylo původně počítáno ve všech prostorách bývalého Úřadu práce
v přízemí Městského úřadu, poté pro případný FamilyPoint byla určena 1 místnost. Nyní
bude záležet na posouzení nositele licence pro FamilyPoint, kterým je Centrum pro rodinu a
sociální péči, zda tyto prostory budou vyhovující. Pokud ano, bude následovat vybavení a
úprava dle požadavků nositele licence. Vzhledem k tomu, že v r. 2017 neposkytuje
Jihomoravský kraj dotace na podporu rodinné politiky na úrovni obcí, bude se město muset
při vybavení obejít bez dotací. (dotčené osoby : JUDr. Bártová, Mgr. Šulcová)
Opatření č. 3 -Rozšíření workoutových aktivit :
Záměr a představu přednesl iniciátor opatření, Bc. Vojtěch Jelínek, podporu tomuto stylu
tréninkových aktivit vyjádřil Rudolf Fráňa. Následovat bude vybrání vhodných workoutových
prvků pro rozšíření na hřišti u ZŠ Ivančická a jejich následná instalace (dotčené osoby : Bc.
Jelínek, Ing. Stejskalová)
Opatření č. 4 – Nová dětská hřiště :
Ing. Stejskalová seznámila přítomné s dosavadními aktivitami, v průběhu r. 2016 se již
podařilo zrealizovat 3 dětská hřiště (ul. Bří čapků, Sídliště, nám. Klášterní), v průběhu r. 2017
je plánováno hřiště na ul. Pionýrské.
Opatření č. 5 – Revitalizace zeleně :
p. Čemerka ze Služeb města Moravský Krumlov informoval o současné prioritě – revitalizaci
zámeckého parku, projekt je již zpracovaný, důvodem je bezpečnost. Revitalizace sídliště –
setkávají se s nezájmem občanů, úspěch kruhový objezd v Mor. Krumlově, kruhový objezd
v Polánce, betonové truhlíky jsou udržovány celoročně, obecně problém jsou finance
Opatření č. 6 Den Seniorů
Konal se poprvé v r. 2015, podruhé v r. 2016 jej organizačně zajišťovalo MěKS, nadále se
počítá se zavedením pravidelných oslav
Opatření č. 7 Cyklostezka v okolí Moravského Krumlova – prozatím je zpracován projekt na
cyklostezku kolem rybníka Slatiny směr Rybníky, otázkou je úspěšnost dotačního řízení, na
kterém je realizace závislá. (informace ing. Stejskalová)
Opatření č. 8 Přednášky pro seniory:
p. Vladimíra Kočí (ZUŠ) : v úterý 24.1.2017 se koná první přednáška pro seniory pořádaná
DDM za účasti městské policie, dle zájmu budou v budoucnu pořádány další akce a
přednášky. (p. Vladimíra Kočí, ZUŠ)
Opatření č. 9 Nové webové stránky města, odpovědná osoba p. Juránek, řeší se forma
zpracování a budoucí podoba, vhodné bude najít kompromis mezi jednodušším a
profesionálním zpracováním.
Opatření č. 10 Den rodin – realizátorem je Dům dětí a mládeže (resp. ZUŠ a DDM), v roce
2017 se uskuteční v termínu 14.5.2017 v zámeckém parku.

Opatřerní č. 11 – Úklid kolem řeky Rokytné, uskuteční se pravděpodobně v rámci akce
Ukliďme Česko, úklid bude veřejně vyhlášen, odpovědné osoby p. Juránek a p. Čemerka.
Návrh p. Jelínka na vytvoření „události“ na facebooku, kde se mohou osoby přihlásit a akci
sdílet.
Opatření č. 12 – viz informace k opatření č. 5 – revitalizace zeleně
Opatření č. 13 – odpovědná osoba Mgr. Vladimíra Šulcová, od prvního vydání leden/únor
2017 bude vycházet v MK novinách rubrika k představení 1-2 místních klubů a spolků
Opatření č. 14 – Výstavba chodníku do lokality Kačenka – ve fázi územního řízení
Opatření č. 15 – Pravidelná setkání v rámci rodinné politiky města – pravidelná setkání se
budou konat 1-2x ročně, další setkání bude na podzim 2017, odpovědná osoba Mgr. Šulcová
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