KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ

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

ZÁPIS
jednání komise Rady města č. 7/2016
Komise bytová a sociální,
které se uskutečnilo
v úterý dne 29. 11. 2016 od 17:00 hodin
v DPS Masarykovo náměstí, Heřmanův Městec.

Přítomni: Mgr. Polanská Helena, Volmutová Eliška, Pakoš Jan, Mgr. Kuneš Petr,
Krbcová Ivana, Bc. Stybalová Radka
Omluveni: Mgr. Husáková Klára
Hosté: Volejník Otakar, PharmDr. Machová Tereza

1. Přítomní vzali na vědomí informaci o odstoupení paní Jany Pařízkové z komise.
Členství ukončila na vlastní žádost k 31.10.2016. Bytová a sociální komise nemá
konkrétní návrh k doplnění komise.
2. Dále vedena diskuze o činnosti komise v letech 2015 - 2016. Vytvořena finální
podoba plánu činnosti na další období.
Zprávy o činnosti za rok 2015 (příl.1), 2016 (příl. 2) a plán činnosti na rok 2017 2018 (příl. 3) předkládá komise RM Heřmanův Městec.
3. Na žádost starosty Města Heřmanův Městec se komise věnovala iniciativám, které
byly prostřednictvím zápisů RM v minulém období předány, avšak ze strany RM
je komise považuje za dosud „nezodpovězené“ (v usneseních RM označeny jako
„zápis vzala RM na vědomí“).
Jedná se o tyto iniciativy:
a) Usnesením č. R/2016/181 ze dne 11.5.2016, vzala RM zápis bytové a sociální
komise ze dne 19.4.2016 na vědomí.
V zápise č. 3/2016 ze dne 19.4.2016 bylo konkrétně uvedeno:
V souvislosti s bezpečným pohybem a orientací ve městě upozornila paní Iva Krbcová
na chybějící přehled autobusových spojů v centrální vývěsce na autobusovém nádraží.
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Zvláště pak občanům, kteří se obtížněji orientují a pohybují, by dodání přehledu velmi
pomohlo.
Dnešního dne seznámil pan místostarosta přítomné s tím, jak byla inciativa řešena
(studie na zavedení elektronického systému, realizace v rámci zavedení terminálu v ul.
Tylova).
Komise však neměla na mysli zavedení elektronického jízdního řádu, avšak obnovení
přehledu ve formě analogové (papírové), který byl mnoho let umístěn ve vitríně
u ŘK fary (vitrína je nyní prázdná). Přehled odjezdu autobusů byl v této podobě
dostupný a byla v něm také snadná orientace (děti, senioři). Konkrétně se jednalo
o abecední seznam obcí, kdy u každé z obcí byly vypsány veškeré spoje, včetně
označení zastávky či dne odjezdu.
Uvedenou iniciativu, tj. obnovení analogového (papírového) přehledu odjezdu
autobusů, předkládá bytová a sociální komise RM k opětovnému řešení (důvod
iniciativy, který je uveden v zápise, dle komise trvá).
b) Usnesením č. R/2016/229 ze dne 8.6.2016, vzala RM zápis bytové a sociální
komise ze dne 17.5.2016 na vědomí.
V zápise č. 4/2016 ze dne 17.5.2016 bylo konkrétně uvedeno:
K materiálu „poděkování dobrovolníkům“ již nebyly podány připomínky. Definitivní
podoba je přílohou č. 1 zápisu. Komise prostřednictvím zápisu předává RM
na vědomí, příp. pro další využití. Dle zájmu je možné s komisí dále konzultovat.
Po jednání komise se k materiálu se souhlasným stanoviskem vyjádřil také předseda
komise pro výchovu a vzdělávání Mgr. Marek Výborný.
Bytové a sociální komisi tedy není známo, zda bude zpracovaný materiál uveden
do praxe, pokud ho RM vzala na vědomí.
c) Usnesením č. 411/2015 ze dne 21.10.2015, vzala RM zápis bytové a sociální
komise č. 7/2015 ze dne 22.9.2015 na vědomí.
V zápise č. 7/2015 ze dne 22.9.2015 bylo konkrétně uvedeno:
Dále jednáno o současném stavu bezbariérovosti města a aktuálně realizovaných
úpravách (nájezdy na chodníky, přechody a parkovací místa). Komise upozorňuje
na zcela kritický chodník v ulici „Podél Dráhy“, který je na hranici bezpečného
užívání.
Přítomní zástupci RM Heřmanův Městec ujistili členy komise o řešení problému.
Komise vzala informace na vědomí a po RM aktuální sdělení nepožaduje.
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4. Pan místostarosta zaslal v den jednání aktuální vyjádření Úřadu pro ochranu
osobních údajů, MV ČR, MS ČR, MMR ČR a MPSV k pravidlům pro přidělování
bytů zvláštního určení. S ohledem na obsáhlost materiálu vyslovil souhlas s tím, že
bude předmětem dalších jednání komise. Členové komise obdrží v elektronické
podobě k nastudování.
K bytové problematice obdrželi přítomní také leták k „bludům o sociálním bydlení“.
5. Pan místostarosta dále přítomným předal následující informace:
- dosud nemá zpětnou vazbu ohledně nominace na Duhové křídlo 2016
- informoval o činnosti MP
- ochotně zodpovídal na dotazy členů
- poděkoval za činnost bytové a sociální komise v uplynulém období
6. S ohledem na bezpečný pohyb osob po městě dále bytová a sociální komise RM
upozorňuje na velmi špatné osvětlení v centru města, kdy doporučuje provést revizi
intenzity osvětlení. Komise uvedené řešila na základě ohlasu občanů (ul. Čáslavská přechody, nám. Míru - zvláště u ČS).
7. V průběhu jednání nebyla přijata usnesení komise, nebylo hlasováno.
8. Další jednání komise proběhne v lednu 2017. Pozvánky budou včas rozeslány.

Jednání skončeno v 18:30 hod.

Zapsala: Mgr. Helena Polanská
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