Zápis z komise sociální, životního prostředí a bytové ze dne 7.10.2019
Přítomni:

RSDr.Branka, MUDr. Rousková, Ing. Šístek, Ing. Kotyza, Bc. Hůza,
Bc.Petříčková, p. Tichá

Omluveni:
Neomluveni:

Mgr. Vildová
p. Kabourková, p.Janečka

Informace – předseda komise informoval členy, že k dnešnímu dni ukončila své členství
v komisi p. Mgr. Monika Lavorenti.

Program:
1. Ocenění dárce krve
p.Tichá informovala členy komise o oceňování dárců krve, kteří dosáhli jubilejních odběrů.
Připomněla, že při 50. odběru dostává dárce hodinky, při 60. odběru peněženku, při 70.
odběru potravinový dárkový balík, při 80. odběru potravinový dárkový koš, další ocenění
řešeno individuálně podle potřeb a zájmu dárce - při 90. odběru byly dosud předávány
poukázky do obchodu Kola Babický v hodnotě 3000,- Kč, při 100. odběru 1x poukázky do
obchodu Kola Babický v hodnotě 5000,- Kč a 1 x poukázky na zboží do obchodu COOP
v Hrádku v hodnotě 5000,- Kč. V současné době dosáhl jeden dárce jubilejního 110. odběru,
kdy bylo třeba navrhnout způsob jeho ocenění.
Komise doporučuje radě města ocenit dárce se 110. odběrem v částce 7000,- Kč, kdy by si
dárce přinesl doklad o koupi zboží a částka 7000,- by mu byla proplacena, popř. se s ním
domluvit na jiném způsobu obdarování v částce 7000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
2. Návrh na rozpočet na rok 2020
V oblasti sociální a oblasti veřejné zeleně:
Sociální péče:

Veřejná zeleň:

celkem
DPS + peč.služba:
Sociální péče o občany
celkem
Údržba
Odborná péče

2,642.000,2,500.000,- (z toho 1,000.000,- výtah)
142.000,1,550.000,1,000.000,550.000,- (100.000,- lesopark, 450.000,péče o zeleň ve městě)

Další návrhy:
Přístřešky nad kontejnery na komunální odpad
Velkokapacitní uzavřené kontejnery na bioodpad
(na větve, trávu)

200.000,300.000,-

3. Různé
Ing.Kotyza –
- nájemné v městských bytech
Ing. Kotyza přednesl návrh na zvýšení nájmů všech bytů v Hrádku z důvodů, že jsou na ně
náklady a už se dlouho nezvyšovalo.
RSDr.Branka – vysvětlil, že podle usnesení zastupitelstva toto přísluší Rozpočtovému výboru
a ne naší komisi.
Ing. Kotyza trval na svém návrhu .
RSDr. Branka – znovu zopakoval, že toto přísluší Rozpočtovému výboru a ne naší komisi.
Proběhlo hlasování, které předseda nenavrhl a ani neřídil, kde členové komise vyjádřili svůj
názor.
Komise doporučuje finančnímu výboru zvýšit nájemné v bytech města
Hlasování: pro 5, proti 1 – RSDr. Branka, zdržel se 0
- plochy na parkoviště
Komise doporučuje zvážit koupi pozemku pro vybudování parkoviště za kotelnou – bývalé
olejové hospodářství včetně úpravy – 500.000,- Kč.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0
Komise doporučuje vejít v jednání s majiteli pozemků pod domy čp. 122-125 v ul. Učňovské a
nad domem 177 ul. Sportovní z důvodu odkupu těchto pozemků (prostor se zahrádkami –
černé stavby) k vybudování parkoviště.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1 - Bc. Hůza
Bc. Hůza – veřejné osvětlení – výměna zastaralých svítidel za nové
- komise doporučuje se tímto problémem nezabývat z důvodu, že toto naší komisi nepřísluší.
Hlasování: pro 2 – RSDr.Branka, Ing.Kotyza, proti 1 - Bc. Hůza, zdržel se 3 - Bc.Petříčková,
Ing.Šístek, MUDr.Rousková
RSDr. Branka – oznámil svoji rezignaci na funkci předsedy komise.

Zapsala: Tichá
Ověřil: RSDr. Branka dne 10.10.2019

