KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ

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

ZÁPIS
jednání komise Rady města č. 5/2015
Komise bytová a sociální,
které se uskutečnilo
ve čtvrtek dne 28. 05. 2015 od 17:00 hodin
v DPS Masarykovo náměstí, Heřmanův Městec.

Přítomni: Mgr. Polanská Helena, Mgr. Čížková Klára, Bc. Stybalová Radka,
Volmutová Eliška, Krbcová Ivana, Mgr. Pleskotová Marta, Pakoš Jan, Mgr. Kuneš Petr
Hosté: Dědičová Marcela
Omluveni: Pařízková Jana
1. Přítomní členové projednali žádost sociálního odboru Městského úřadu Heřmanův

Městec ze dne 27.5.2015, o vyjádření ke stížnosti pana Martina Doležala
ze dne 26.5.2015 k chování sousedů v domě čp. 33, Masarykovo náměstí,
Heřmanův Městec, s doporučením, aby uvedená věc byla sociálním odborem
prošetřena. Bytová a sociální komise RM Heřmanův Městec konkrétně doporučila,
aby bylo provedeno místní šetření a dle zjištěné situace, především také
s ohledem na aktuální stav a řádné zajištění zvířat, byl případně kontaktován
příslušný veterinář, příp. ohlášení na Policii ČR, zda nedošlo ke spáchání
trestného činu; příp. zda nedošlo ke spáchání přestupku, dále aby byl dle zjištěné
situace proveden pohovor s uvedenými stranami a zahájeny kroky
k odstranění zjištěných závad. Rovněž komise doporučila, pokud bude stížnost
shledána jako oprávněná, připomenout dotčeným stranám povinnosti vyplývající
z nájemních smluv (zachovávání pořádku a čistoty pronajatých prostor atd.)
Paní Dědičová, která byla účastna jednání jako host, ochotně odpovídala na další
dotazy členů. Předsedkyně komise předá sociálnímu odboru písemné stanovisko.
2. Předsedkyně komise vyzvala přítomné členy k podávání návrhů na udělení ceny

„Duhové křídlo 2015“ (všichni členové již obdrželi elektronicky). Vedena diskuze.
Po projednání navrhuje komise za Město Heřmanův Městec nominovat
paní Marii Musilovou, vedoucí pečovatelské služby. Předsedkyně bytové a sociální
komise o navržené nominaci informuje pana starostu.
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3. Předsedkyně komise s odkazem na tiskovou zprávu MPSV ČR informovala
přítomné o vydání aktualizované Příručky pro osoby se zdravotním postižením
v roce 2015 (http://www.mpsv.cz/files/clanky/20854/Prirucka_OZP_2015.pdf).
Stejně tak předsedkyně komise informovala členy o projektu „Obědy pro děti“,
který je určený zejména dětem, jejichž sociální situace je vážná a dlouhodobá.
(http://www.obedyprodeti.cz/). V tomto směru obdrželi přítomní základní
informace, včetně skutečnosti, kdy je v případě zapojení školy do projektu, tj.
odsouhlasení výběru dětí a celkové částky podpory, nutné, zajistit také souhlas
zřizovatele školy, pokud škola nemá přijetí konkrétního daru řešeno zakladatelskou
listinou. Paní Pleskotová přislíbila projednání uvedeného projektu rovněž v komisi
pro výchovu a vzdělávání. Předsedkyně komise odešle pro červnové jednání
uvedené komise základní informace a dále zjistí, zda jsou školy na území
Heřmanova Městce již zapojeny. Bytová a sociální komise RM Heřmanův Městec
uvedený projekt projednala a zaujala doporučující stanovisko k případnému
zapojení škol (ZŠ a ZŠP Heřmanův Městec). Informace vzala na vědomí také
vedoucí sociálního odboru, která byla jednání přítomna.
4. Dále paní Dědičová sdělila aktuální informace ohledně neprodloužené nájemní
smlouvy na městský byt v Tylově ulici čp. 387, kdy měla RM Heřmanův Městec
údajně vydat nové usnesení s tím, že smlouva na uvedený byt byla prodloužena
do 31.12.2015. K uvedenému vedena diskuze s dotazy, jaké změny nastaly pro
vydání nového rozhodnutí. V tomto ohledu bude nutné vyčkat na usnesení RM.
5. Rovněž byl projednáván pracovní materiál tzv. Pravidel pro přidělování městských
bytů. Pro jednání byla zahrnuta doporučení Veřejného ochránce práv a návrhy
členů komise (elektronicky dodané i ústní). Předsedkyně komise připomínky
zapracuje a zašle členům komise k dalšímu vyjádření. Následně bude možné
připomínkovat materiál a navrhovat další změny tak, aby mohl být dne 25. června
2015 schválen a předán RM Heřmanův Městec.
6. Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek dne 25. června 2015 od 17. hodin

v DPS Masarykovo náměstí. Na programu bude odsouhlasení závěrečné podoby
pravidel pro přidělování městských bytů.
Jednání komise skončeno v 18:30 hodin.

Zapsala: Mgr. Helena Polanská, v.r.
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