Zápis z komise sociální, životního prostředí a bytové ze dne 13.1.2020
Přítomni:

p.Sobotka, RSDr.Branka, MUDr. Rousková, Ing. Kotyza, Mgr. Vildová,
p. Kabourková, p.Janečka, p. Tichá

Omluveni:
Neomluveni:

Bc. Hůza, Ing. Šístek, Bc.Petříčková

Všechny přítomné přivítal nově zvolený předseda komise p.Pavel Sobotka.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Informace – statut DPS a zásady přidělování bytů – podezření na nezákonnost
Návrhy nového statutu a zásad
Návrh na změnu parkování před OD, rozšíření místa pro invalidy
Informace o opravě ordinace a lékárny
Informace o možnostech poskytování sociálních služeb
Informace o odměnách pro dárce krve
Informace o koupi vily
Informace o veřejném osvětlení
Informace – tašky na separovaný odpad, informační plakáty a nálepky na nádoby,
vytipovat místo na „Stezku odpadů“
Informace o opravě výtahu v DPS
Informace o likvidaci vraků ve městě
Různé

Komise odsouhlasila jednohlasně program dnešního jednání.

K bodu 1 a 2
Předseda komise informoval o kontrole MVČR, která se mimo jiné zaměřila na hospodaření
s bytovým fondem města Hrádek, kdy byly posuzovány „Zásady hospodaření s bytovým
fondem města Hrádek „ a „Statut DPS Hrádek“. Výsledkem kontroly bylo upozornění na
nezákonnost, kdy oba dokumenty byly vyhodnoceny jako rozporné ze zákonem a bylo nutné
zjednat nápravu buď zrušením, popř. novelizací a to do 30.12.2019. Zastupitelstvem města
byly v prosinci 2019 dokumenty zrušeny. V současné době probíhá zpracování nových zásad
a statutu za účasti právníka města. Po schválení těchto pravidel bude zaslán žadatelům
formulář pro aktualizaci žádostí o byt.
K bodu 3
Předseda komise informoval o rozšíření parkovacího místa pro invalidy před obchodním
domem na úkor zmenšení plochy s keři vedle stávajícího parkovacího místa. Dále informoval,
že je navrženo parkování pro zákazníky obchodního domu tak, že bude možné stát na
parkovišti po dobu 2 hodin ve všední dny od 7.00 do 16.00 hodin a v sobotu od 7.00 do 12.00
hodin. K tomuto budou používány parkovací hodiny.
Komise navrhuje radě města změnit parkování ve všední dny od 7.00 hodin do 17.00 hodin
z důvodu otevírací doby obchodu, sobotu ponechat tak, jak je v návrhu, neděle bez omezení.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1

K bodu 4
Předseda komise informoval o provedení opravy lékárny a gynekologické ordinace – výměna
oken a dveří, ještě bude vybudován nájezd ke dveřím lékárny a ordinace. Dále informoval o
záměru vybavit lékárnu a ordinaci klimatizací.

K bodu 5
p.Tichá seznámila členy s vydaným katalogem sociálních a souvisejících služeb a institucí na
Rokycansku, kdy tento katalog vznikl jako jeden z výstupů 3. etapy komunitního plánování
sociálních služeb na Rokycansku. Můžeme v něm nalézt základní informace o jednotlivých
sociálních službách včetně kontaktů. Katalog je k dispozici na městském úřadě, v elektronické
podobě na stránkách www.rokycany.cz, kde bude průběžně aktualizován.
Odkaz bude umístěn i na webové stránky města Hrádek.

K bodu 6
p.Tichá informovala členy komise o oceňování dárců krve, kteří dosáhli jubilejních odběrů.
Uvedla, že byl radou města schválen návrh komise ze dne 7.10.2019 na ocenění dárce krve se
110. odběrem, a to v hodnotě 7.000,- Kč dle vlastního výběru zboží. Ocenění dárců krve
proběhlo u starostky města dne 27.11.2019.

K bodu 7
Předseda komise informoval o koupi vily 1.máje 38 (pod MŠ). Vila byla zakoupena se
záměrem nabídnout prostory lékařům, kdy v současné době je volný prostor v přízemí vily,
který by se přestavěl na dvě ordinace, v 1. patře jsou byty s nájemníky.

K bodu 8
Předseda komise informoval o veřejném osvětlení v našem městě. VO není majetkem města,
majitelem je ČEZ. Město platí ročně paušál za používání VO + spotř.energie. ČEZ má
ročně proinvestovat na údržbě, opravách, atd. částku 400.000,- Kč. Protože v loňském roce
tato částka nebyla investována, v letošním roce je v plánu celkovou částku 800.000,- Kč
použít na obměnu světel v rámci smlouvy v ul. Rokycanské, 1.máje, Hutnické, Chylické, nové
osvětlení v ul. Polní, dále je možnost vybudovat osvětlení chodníku u obchvatu, kde je nyní
špatná viditelnost.

K bodu 9
Proběhla informace o vydávání tašek na separovaný odpad – sklo, papír, plast. Tašky jsou
barevně odlišené, vydávají se zájemcům na pokladně MěÚ při hrazení poplatků za odpad.
Plán hospodaření s odpady – v městě budou rozmístěny 3 kontejnery na bioodpad. Je třeba i
nadále poučovat občany o nutnosti separování odpadů, někteří občané neukázněně odkládají
nerozřezané papírové krabice ke kontejnerům.
Kompostéry na bioodpad – rozeslány obyvatelům dotazníky, zájemci je měli odevzdat do
konce roku 2019, odevzdávají se i nadále, v současné době evidujeme 210 žádostí o
kompostéry. P o získání dotace budou kompostéry nakoupeny a předány občanům k užívání.
„Stezka odpadů“ – bude vytipováno místo, kde bude informační tabule týkající se nakládání
s odpady ve městě.

K bodu 10
Předseda informoval o opravě výtahu v DPS, kdy docházelo v poslední době k častým
poruchám. Výměna výtahu by trvala déle, proto se zvolila varianta opravy výtahu, která
vyšla ekonomičtěji, kdy byla vyměněna hydraulika a řídící jednotka. V době opravy byl
zajištěn pro vozíčkáře schodolez.
Předseda dále informoval, že na MěÚ pracuje na dohodu nový stavební technik, který bude
vyřizovat stavební záležitosti.
K bodu 11
Předseda informoval o problému vraků ve městě s tím, že se s touto problematikou bude třeba
dále zabývat, upozornil, že pokud je automobil označen SPZ, nedá se považovat za vrak i
když je jinak zjevně k jízdě nepoužitelný.

K bodu 12
p.Kabourková – pochválila za vysekání trávy u betonové zdi v ul. Rokycanské od ul.Janovské
směrem dolu, dále navrhla využít tuto betonovou zeď TJ k pokreslení výtvarníkům
p.Sobotka – zpracovává se strategický plán města, dále předložil členům k nahlédnutí 2
architektonické studie na dostavbu domu kultury, upozornil na opravu komunikace za družst.
bytovkami v ul. 1.máje – bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele, upozornil na zásluhu
starostky na zdárném dokončení chodníku u obchvatu směrem k betonárce
RSDr.Branka – upozornil, že v souvislosti s budováním obchvatu se nikdy neprojednávaly
připomínky obyvatel, bylo ubezpečováno, že je vyřešen přechod přes cestu u obchvatu, nyní
to není bezpečné, něco se zanedbalo a je třeba to dořešit.

Příští jednání komise dle potřeby.

Zapsala: Tichá
Ověřil: Pavel Sobotka dne 17.1.2020

