Zápis z komise sociální, životního prostředí a bytové ze dne 7.3.2019
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

RSDr.Branka, p. Kabourková, Mgr. Lavorenti, Ing. Kotyza,
Bc. Hůza, Bc.Petříčková, p.Janečka, p. Tichá
MUDr. Rousková, Mgr. Vildová, Ing. Šístek

Program:
1. Připomínky obyvatel DPS
Byly přečteny připomínky obyvatel DPS, z 23 nájemníků vyplnilo připomínky 9 obyvatel,
požadavky byly nejčastěji na opravy v bytech, popř. zakoupení nového zařízení, jako např.
lina, baterií, madla do sprchy, dřez, těsnění ke dveřím, nové dveře, nová zásuvka,…
Komise doporučuje v prvé řadě zpracovat zásady pro opravy a výměny, kde bude uvedeno, co
hradí nájemce a co pronajímatel. Následně budou řešeny jednotlivé připomínky občanů.
2. Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Každým rokem byla pořádána Diakonií Broumov na našem okrese humanitární sbírka
nepotřebného ošacení. V loňském roce uskutečněna nebyla z důvodu přeplněných skladů. Na
telefonický dotaz nám bylo letos sděleno, že sbírku můžeme uspořádat s tím, že až budeme
mít sebrané oblečení, z Diakonie Broumov věci odvezou.
Komise doporučuje uspořádat humanitární sbírku v druhé polovině měsíce května s tím, že
termín bude blíže upřesněn po písemném potvrzení diakonií, že skutečně sebrané věci budou
odvezeny.
3. Plán zimní údržby
Komisi byl předložen k nahlédnutí stávající plán zimní údržby.
4. Různé
Městská zeleň, volné pobíhání psů, vraky – komise konstatuje, že není dodržována OZV
1/2015 – udržování čistoty na veřejných prostranstvích a žádá radu města, aby uložila
městské policii důslednou kontrolu nad dodržováním uvedené vyhlášky a následný postih.
Rovněž se má městská policie zaměřit na volné pobíhání psů a kontrolu vraků ve městě.
Cyklostezka u Borgersu Hrádek – je využívána nesprávně chodci, komise doporučuje radě
města, aby na tuto skutečnost byla upozorněna městská policie a strážníci cyklostezku
kontrolovali a chodce upozorňovali na používání chodníku.
Parkoviště v Hrádku – komise doporučuje radě města za účelem vybudování nového
parkoviště, jednat s majitelem pozemku bývalé kotelny o jeho odkoupení. Dle Ing. Kotyzy je
pozemek nyní bez využití.

Pasport místních komunikací – Bc.Hůza předložil k nahlédnutí pasport místních komunikací.
Komise bere na vědomí.

Příští termín komise: čtvrtek 11.4.2019 v 17.00 hodin na MěÚ + pochůzka po městě
(aktualizace žádostí o byty, lékařský dům v Hrádku)

Zapsala: Tichá
Ověřil: RSDr. Branka dne 11.3.2019

