Zápis z komise sociální, životního prostředí a bytové ze dne 22.6.2020
Přítomni:

p.Sobotka, RSDr.Branka, MUDr. Rousková, Ing. Šístek, Ing. Kotyza,
p. Kabourková, p. Tichá

Omluveni:
Neomluveni:

Mgr. Vildová, Bc.Petříčková
Bc. Hůza, p.Janečka

Program:
1.
2.

Návrh na obsazení volného bytu v DPS
Různé

1. Obsazení bytu v DPS
p.Tichá – informovala, že bude městu předán byt č. 5 po zemřelé nájemnici, v současné době
není nikdo navržen na obsazení bytu, proto byla svolána komise za účelem navržení pořadí.
Městský úřad eviduje celkem 7 žádostí. Komise byla seznámena s jednotlivými žádostmi a
navrhuje obsadit byt žadatelkou – žádost č.j. 998/2019
p.Sobotka – informoval o přidělení bytu č.10 v DPS –na základě posouzení zdravotního stavu
žadatelky (žádost č.j. 1668/2019) – ošetřujícím lékařem v léčebně Janov, který nedoporučuje
vzhledem k zdravotnímu stavu žadatelky umístění v DPS, byla radou města dne 17.6.2020
tato žádost vyřazena z evidence. O tom bude žadatelka vyrozuměna. Byt č. 10 bude od
1.7.2020 přidělen žadatelce č.j. 1932/2019. Dále předseda komise informoval o možnosti byt
neobsazovat s tím, že by po rekonstrukci byl používán v budoucnu jako zázemí pro
pečovatelku.
Komise doporučuje jednohlasně radě města přidělit byt č. 5 žadatelce - žádost č.j. 998/2019
2. Různé
p.Sobotka – odhlučnění ŽH – na minulé komisi jsme se zabývali informací o žádosti ŽH o
prodloužení termínu protihlukových opatření v ŽH s tím, že Město vydalo zamítavé
stanovisko k prodloužené této lhůty. Protože se komise zabývá i životním prostředím,
souhlasí s vyjádřením Města tento termín neprodlužovat.
p.Sobotka – informoval o nabídce zakoupení pozemku (pod bývalou lékárnou) k dalšímu
využití, kdy se má Město vyjádřit do konce června 2020
p. Kabourková – upozornila, že v rodinném domku v ul.Dlouhé majitelé chovají 5 psů,
vlčáků, byla svědkem toho, že je majitelka při venčení jen těžko zvládala
RSDr..Branka – upozornil, že je třeba dodržovat vyhlášku o pohybu psů a městskou policií
kontrolovat dodržování vyhlášky

Ing. Šístek – informoval, že na pozemku ŽH jsou suché stromy, které by bylo třeba odstranit
vlastníkem pozemku, dále, že se v městě pohybují kočky, které nikomu nepatří, upozornil,
že jsou ve městě autovraky
RSDr.Branka - nevzhledná díra po zbourání „Staré školy“, která je navíc nebezpečná,
upozornil, že by bylo třeba, aby ji majitel zajistit, popř. zahrnul zeminou

Zapsala: Tichá
Ověřil: Pavel Sobotka dne 23.6.2020

