KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
jednání komise Rady města č. 8/2015
Komise bytová a sociální,
které se uskutečnilo
v úterý dne 24. 11. 2015 od 17:00 hodin
v DPS Masarykovo náměstí, Heřmanův Městec.

Přítomni: Mgr. Polanská Helena, Volmutová Eliška, Pařízková Jana, Krbcová Ivana,
Mgr. Kuneš Petr, Bc. Stybalová Radka, Mgr. Pleskotová Marta
Omluveni: Mgr. Čížková Klára, Pakoš Jan
1. Předsedkyně komise seznámila přítomné se zapojením sociální a bytové komise

k připomínkování „Pravidel pro umisťování restauračních předzahrádek“, kdy
v tomto ohledu oslovila předsedu komise dopravní a veřejného pořádku, pana
Roberta Musílka. Zástupce bytové a sociální komise, pan Jan Pakoš, se na základě
pověření předsedkyně následně obrátil na organizaci SONS a požádal ji o zaslání
vyjádření k umísťování městského mobiliáře a bezbariérového užívání veřejného
prostranství z hlediska zrakově znevýhodněných chodců. K materiálu organizace
SONS (Příl. 1) byla na komisi následně vedena diskuze se závěrem předat uvedené
pro potřeby komise dopravní a veřejného pořádku. Materiál organizace SONS se
jeví jako vhodný také pro zpracování pravidel pro umisťování stojanů na kola.
Komise dále doporučuje, aby stojany na kola byly umístěny podél domu, resp.
rovnoběžně s obrubou. Dle zaslaného materiálu (typy stojanů) pak za vhodný
stojan lze považovat typ na str. 7, tzv. opěrný stojan pro dvě kola, avšak za
podmínky jiné povrchové úpravy (sladěnost s jinými materiály).
2. Přítomní dále obdrželi „Katalog vybraných organizací působících v sociální oblasti
ve městě Chrudim“ (rok vydání 2015). Uvedené bude rovněž předáno vedoucí
pečovatelské služby a dále na sociální odbor.
3. Dále jednáno o plánu činnosti komise na rok 2016. Konečný plán bude sestaven na
jednání komise dne 15. 12. 2015. Do uvedené lhůty je možné zasílat k rukám
předsedkyně návrhy (základní domluvenou podobu návrhu předsedkyně členům
předem zašle).
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4. Členka komise, paní Marta Pleskotová, informovala o současné činnosti komise
pro výchovu a vzdělávání, konkrétně o případné využitelnosti „nízkoprahového
klubu“ ve městě.
5. Další jednání komise se uskuteční dne 15. 12. 2015 v DPS Masarykovo nám.
Na jednání budou pozvány pracovnice sociálního odboru a dále vedoucí
pečovatelské služby. Na programu jednání budou pravidla pro přidělování bytů
v DPS.
Jednání komise skončeno v 18:00 hodin.

Zapsala: Mgr. Helena Polanská, v.r.
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