Zápis z komise sociální, životního prostředí a bytové ze dne 9.9.2019
Přítomni:

RSDr.Branka, MUDr. Rousková, Mgr. Vildová, Bc. Hůza, Bc.Petříčková,
p. Kabourková, p.Janečka, p. Tichá

Omluveni:
Ing. Šístek, Ing. Kotyza
Neomluveni: Mgr. Lavorenti

Program:
1. Problematika vztahů v DPS, povinnosti domovníka DPS
p.Tichá informovala členy komise o problematice chování obyvatel DPS, kdy se jedná o
narušování občanského soužití jiným hrubým jednáním, schválnostmi, nadávkami mezi
obyvateli, kdy tyto záležitosti budou v některých případech řešeny komisí pro projednávání
přestupků. Rovněž přicházejí často stížnosti (pouze od 2-3 obyvatel) na chování domovníka,
ostatní obyvatelé práci domovníka chválí. Dále informovala o schůzce s obyvateli se
starostkou města, která proběhne 10.9.2019 ve 13.00 hodin v DPS. Práva a povinnosti
domovníka nejsou v jeho dohodě stanoveny.
Komise doporučuje radě města zpracovat práva a povinnosti domovníka DPS např. formou
popisu práce.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
2. Posouzení pořadníku do DPS
p.Tichá – radou města byl schválen dne 24.4.2019 navržený pořadník na obsazení bytu
v DPS: 1. žádost č.j. 1651/2018
2. žádost č.j. 89/2019
V současné době se dostavila žadatelka (žádost č.j. 89/2019) s tím, že po operaci kyčle
(odebrání kyčelního kloubu) je na vozíku a bydlí ve 2.patře bez výtahu. Po bytě se může
pohybovat i bez vozíku, ale je odkázaná na pomoc druhých při scházení schodů, kdy někdo
další jí musí vozík odnést dolů. Žádá proto o přednostní umístění po uvolnění bytu v DPS.
Komise doporučuje radě města schválit nový pořadník na byt v DPS z výše uvedených
důvodů: 1. žádost č.j. 89/2019
2. žádost č.j. 1651/2018
Hlasování: pro 6 - RSDr.Branka, MUDr. Rousková, Mgr. Vildová, Bc. Hůza,
Bc.Petříčková, p. Kabourková, proti 0, zdržel se 1 – p. Janečka
3. Úkoly z rady města
Vybrat 2 – 3 místa na stání pro kontejnery firmy ASECOL na zpětný odběr elektrozařízení.
Komise doporučuje radě města 2 stání: u hasičárny a v ul. Učňovské před čp.126 u dalších
kontejnerů. Dále komise doporučuje po výstavbě nové autobusové zastávky u věžáku
vybudovat vedle zastávky nová stání pro kontejnery na odpad.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0

4. Různé
RSDr.Branka – reagoval na zápis z rady města ohledně žádosti obyvatelky DPS o souhlas
s tím, aby její přítel s ní mohl bydlet v domácnosti. Nežádá o trvalý pobyt přítele, ale pouze o
možnost společného bydlení. Předseda komise připomíná, že ve Statutu DPS je uvedeno, že
do DPS lze přihlašovat k trvalému pobytu jiné osoby, než jsou uvedeny v nájemní smlouvě
pouze po předchozím souhlasu majitele DPS. Zde se o trvalý pobyt nejedná.
Byl kladně hodnocen záměr města koupit vilu 1.máje čp. 38 s tím, že by byla využita jako
lékařský dům.
Dotazy na RM:
MUDr.Rousková – naší komisí bylo doporučeno v dubnu 2019 zakoupit barevné tašky na
tříděný odpad, k ní se přidali i další členové komise s dotazem, zda byly tašky zakoupeny,
popř. zda se počítá se zakoupením tašek do domácností.
Bc.Petříčková – zda se uvažuje o vybudování zavlažování náměstí
- v jakém stádiu je zpracování služby seniortaxi

Zapsala: Tichá
Ověřil: RSDr. Branka dne 10.9.2019

