Zápis z komise sociální, životního prostředí a bytové ze dne 5.12.2018
Přítomni:

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

Program:
1. Náměty činnosti
Předseda komise RSDr.Branka představil zejména novým členům oblasti, kterých se komise
v minulém období zabývala a ve kterých by mohla pokračovat i nadále:
- dům s pečovatelskou službou
- sbírky humanitární pomoci pro Diakonii Broumov (pokud bude i nadále ze strany Diakonie
zájem)
- zeleň v našem městě
- pořadníky na byty v bytech DPS a Hrádek-střed
- zimní údržba
- dětská hřiště
- sociální výpomoci a podpory
- podklady pro rozpočet
- zřízení kompostárny ve městě
- černé skládky
- parkovacích místa
Dále předseda komise seznámil členy s předvolebními sliby kandidujících stran (uvedeny
v příloze).
2. Plán zeleně
Ing. Šístek předložil členům plán zeleně na rok 2019, kdy se komise zabývala zejména částí
lesoparku, kdy je v průběhu volebního období plánována jeho postupná revitalizace.
Od prosince letošního roku do března 2019 proběhne 1.etapa - údržba lesoparku, čímž se
rozumí kácení náletových dřevin, dřevin s nízkou vitalitou, zvedání korun – prosvětlení
cílových dřevin, zmlazení keřových skupin, atd., což provede Ing.Šítek, který je pověřen péčí
a údržbou o zeleň v našem městě. Na konci měsíce března 2019 bude provedena v rámci
komise v tomto místě pochůzka. V rámci revitalizace by mělo být v dalším období dále
řešeno osvětlení lesoparku, úprava chodníků, nové lavičky, herní prvky. Ze zeleně ponechat
listnaté stromy – duby, lípy, javory a odstranit neperspektivní dřeviny.
Po provedení této 1. etapy komise doporučuje nechat zpracovat dendrologický průzkum a
projekt revitalizace lesoparku. Komise současně doporučuje radě schválit plán zeleně na rok
2019.

3. Rozpočet města
Předseda komise seznámil přítomné s návrhem rozpočtu města na rok 2019 v sociální oblasti
a oblasti veřejné zeleně:
Sociální péče:

Veřejná zeleň:

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

1,309.000,1,167.000,142.000,1,500.000,1,000.000,500.000,-

4. Diskuze
RSDr. Branka
- termín konání komise – všem vyhovuje středa od 17.00 hodin, komise se bude scházet podle
potřeby
- přeplněné popelnice a kontejnery na komunální odpad - v Hrádku bydlí hodně lidí, kteří zde
nejsou přihlášeni k trvalému pobytu, ale odpad vyhazují a dalším problémem je, že přijedou
autem cizí lidé, kteří zde odpad také vyhazují
Doporučení - pozměnit OZV tak, aby poplatky za odpady platili nejen občané s trvalým
pobytem v Hrádku, ale i ti, kteří zde nejsou hlášeni, ale v Hrádku bydlí
- na dvě místa v Hrádku (zahrádkářská kolonie u lesa) přidat uzavřené
kontejnery na bioodpad (hřbitovní kontejner)
- přehodnotit počet sběrných nádob na komunální odpad
Tichá
- všem členům komise byl předán aktuální STATUT a Domovní řád DPS, zásady fondu
sociální pomoci, informační leták Pečovatelské služby a pro informaci byli všichni
seznámeni s realizovanými formami v oblasti sociální politiky – jaké příspěvky jsou
poskytovány. Jedná se o fond sociální pomoci, vítání občánků, vyřazení žáků ZŠ, dárky a
gratulace při dosažení významných životních jubileí a občanům v Domově Harmonie
v Mirošově, kteří dříve bydleli v Hrádku, ocenění dárců krve, příspěvek na rekondiční pobyt
pro členy svazu invalidů, příspěvek na obědy pro důchodce stravující se ve školní jídelně
v Hrádku, spoluúčast na zajištění pečovatelské služby Rokycany. Pro informaci uvedla cenu
oběda pro důchodce ve ŠJ ZŠ Hrádek – důchodce v TP v Hrádku zaplatí 60,- Kč, Město
doplatí 10,- Kč, při dovozu jídla Pečovatelskou službou z Rokycan stojí oběd 72,- Kč + navíc
doprava 20,- Kč, celkem tedy 92,- Kč.
- DPS – v poslední době dochází k hádkám mezi obyvateli DPS, zejména v přízemí domu,
kdy se převážně jedná o to, že se na chodbě nachází starší stůl a židle, které někteří obyvatelé
využívají k posezení a další je tam nechtějí. Stůl ani židle nejsou naším majetkem.
Doporučení – v měsíci lednu uspořádat schůzku s obyvateli v DPS, kde se k věci vyjádří,
pokud by souhlasili, doporučujeme zakoupení stolů přiměřené velikosti a židlí do každého
patra budovy. Na schůzku se za sociální komisi dostaví: RSDr.Branka, Ing. Kotyza,
p.Kabourková, Mgr.Vildová a p.Tichá. Účast přislíbila i starostka Mgr. Sobotková. Termín
schůzky v DPS bude určen paní starostkou.

- požadavek od občanů – instalovat alespoň dvě lavičky na ul. 1. máje u chodníku u čp. 168
nebo 169 a ještě jednu výše k obchodnímu domu.
Odsouhlaseno – 5 pro, 1 proti, 1 se zdržel, (1 odešel před hlasováním)
Doporučujeme zakoupení a instalování 2 ks laviček ve výše uvedených místech.
Ing. Kotyza
V rozpočtu je počítáno s rekonstrukcí kiosku v letním kině. Připomněl, že bylo by třeba
zakoupit i nové stoly a lavice.
Bc.Petříčková
Navrhuje zřídit senior taxi pro důchodce a tělesně postižené občany, kdy by bylo využíváno
alespoň v zimním období.

Zápis z komise - bude ověřovat předseda komise, poté bude zaslán členům a starostce
Příští termín komise: 30.1.2019

Příloha: předvolební sliby
Zapsala: Tichá
Ověřil: RSDr. Branka dne 10.12.2018

