Zápis
z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 18. 12. 2019

Přítomni:

Bc. Lenka Šmejkalová, Václav Pech, David Štanc, Jan Morochovič,
Václav Krajíček, Richard Šístek, za MěÚ - Jitka Kostová

Omluveni:

Ing. Jana Kacířová

Nepřítomni: Jakub Procházka
Ověřovatelem zápisu byl pověřen: Richard Šístek
Doporučení pro RM:
-

Lavičky - doporučujeme nejen pořízení nových laviček, ale i prohlídku a případnou
opravu stávajících poničených laviček.
Odsouhlaseno jednomyslně.

-

Chodník v Hutnické ulici – oslovit projektanty k vypracování projektové
dokumentace na vybudování zpevněných pochozích ploch. V úsecích, kde je možno
realizovat chodník s odpovídajícími parametry, vypracovat tuto projektovou
dokumentaci s vazbou na možné podání žádosti o dotaci (SFDI apod.)
Odsouhlaseno jednomyslně.

-

Koupaliště – komise doporučuje Radě města zadat vypracování variantní studie na
obnovení koupaliště na Dlouhé louce – varianta „klasické koupaliště“ s bazénem s
chemicky ošetřovanou vodou, varianta „přírodní biotop“ a varianta „malá vodní
nádrž“. U všech tří těchto variant vyčíslit náklady na vybudování, provoz, zjistit
zkušenosti obcí s kvalitou vody v těchto vodních plochách (zejména u biotopů) a
možnosti čerpání dotací na všechny tři varianty řešení. K vypracování této variantní
studie navrhujeme oslovit kromě dalších firem i Regionální rozvojovou agenturu
Plzeňského kraje.
Odsouhlaseno jednomyslně.

-

Kulturní dům - doporučujeme vybudování bezbariérového přístupu k hlavnímu
vchodu KD. Na pozvánkách a plakátech na akce v KD uvádět skutečnost o
bezbariérovosti objektu.
Odsouhlaseno jednomyslně.

Poznatky členů komise:
-

V současné době jsou odstraněny směrovky u zastávky ČD Hrádek u Rokycan.
Doporučujeme obnovit.

-

Zjistit druhovou skladbu rostlin v areálu MŠ – případné jedovaté rostliny.

-

Veřejné osvětlení v Učňovské ulici u čp. 60 – doporučujeme opravu sloupu veřejného
osvětlení po dopravní nehodě.

-

Doporučujeme zhotovit analýzu odpadového hospodářství města. Doporučujeme
oslovit na její zpracování kromě dalších firem i RRA PK, která má s touto
problematikou bohaté zkušenosti.

-

Komise doporučuje Radě města upravit počet členů Komise pro rozvoj města na
sedm (v současné době je počet členů komise 8, byl by vhodný lichý počet jejích
členů). Důvodem je lepší zajištění usnášeníschopnosti. Navrhujeme z komise odvolat
pana Jakuba Procházku, který se nezúčastnil žádného jednání této komise.

Příští schůzka bude v úterý 4. února 2020 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Hrádek.

Zapsala: Kostová

Ověřil: Richard Šístek

