Zápis
z jednání Komise pro rozvoj města ze dne 4. 2. 2020

Přítomni:

Bc. Lenka Šmejkalová, Jakub Procházka, David Štanc, Jan Morochovič,
Ing. Jana Kacířová, Richard Šístek, za MěÚ - Jitka Kostová

Omluveni:

Václav Pech

Nepřítomni: Václav Krajíček
Ověřovatelem zápisu byl pověřen: Ing. Jana Kacířová

Zprávy předsedy:
1. Autobusové zastávky (čekárny) – přes Mikroregion Horní Berounka, povodí Klabavy
bude řešeno pořízené jedné čekárny – v ulici Družby. Z tohoto dotačního titulu je
možné pořídit pouze jednu čekárnu, ostatní budou řešeny z rozpočtu města.
2. Poškozené veřejné osvětlení v Učňovské ulici u čp. 60 po dopravní nehodě – je
nahlášeno.
3. Analýza odpadového hospodářství města je zadána.
4. Město Hrádek připravuje kompletní rekonstrukci jeviště v KD.
5. Vytápění KD – bude se řešit efektivní systém regulace vytápění.
6. Workoutové hřiště – bude podána žádost o dotaci na Plzeňský kraj - Odbor školství,
mládeže a sportu.
7. Lávka přes Klabavu v Hutnické ulici – byl zadán projekt na kompletní opravu, který má
být hotový do 6/2020. Předpokládaná realizace opravy v 2. pololetí 2020.
Doporučení pro RM:


Doporučujeme vypracování studie k vyřešení chodníku (stezky, cesty) v ulici
Družby a Hutnická nejen k zastávce ČD, ale pokračovat dále na konec obce
(k Havelkům). Je nutné zabezpečit bezpečný pohyb chodců na zastávku ČD, do
školy 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 zejména
u přírodního biotopu a zároveň uvést možnosti čerpání dotací na všechny tři
tyto varianty řešení. K vypracování této variantní studie navrhujeme oslovit

jako jednoho z možných řešitelů např. Regionální rozvojovou agenturu
Plzeňského kraje.
Odsouhlaseno jednomyslně.


Druhová skladba rostlin v areálu MŠ - na celkovou úpravu zahrady v MŠ je
zadána studie, nadále doporučujeme z hlediska bezpečnosti dětí zjistit
druhovou skladbu rostlin v areálu MŠ – případné jedovaté rostliny.
Odsouhlaseno jednomyslně.



Doporučujeme zvážit, zda u nemovitosti „Džbánek“ nechat upravit stávající
projekt nebo nechat vypracovat zcela nový projekt s cílem vybudování
startovacích bytů pro mladé rodiny. Doporučujeme oslovit projektanta, který
vypracoval stávající projekt se žádostí o nacenění úpravy tohoto projektu a
zároveň dalšího projektanta se žádostí o nacenění nového projektu na tento
účel. Obě cenové nabídky pak porovnat a dle výhodnosti zvolit jednu z těchto
variant.
Odsouhlaseno jednomyslně.



Doporučujeme v blízké budoucnosti zařadit do plánu obnovy VO zhuštění
(zefektivnění) veřejného osvětlení v Hutnické ulici. Pohyb po této komunikaci
je i z hlediska nedostatečného osvětlení nebezpečný.
Odsouhlaseno jednomyslně.

Poznatky členů komise
-

Na garážích města (vedle hasičárny) je utržený krycí plech na střeše – atice.

-

Světlo u kontejnerů na tříděný odpad (vedle hasičárny) je nutné vyměnit – opravit.

Příští schůzka bude v úterý 7. dubna 2020 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ
Hrádek.

Zapsala: Jitka Kostová

Ověřila: Ing. Jana Kacířová

