KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ

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

ZÁPIS
jednání komise Rady města č. 3/2016
Komise bytová a sociální,
které se uskutečnilo
v úterý dne 19. 4. 2016 od 17:00 hodin
v DPS Masarykovo náměstí, Heřmanův Městec.

Přítomni: Mgr. Polanská Helena, Mgr. Kuneš Petr, Mgr. Čížková Klára, Pakoš Jan,
Volmutová Eliška, Krbcová Ivana
Omluveni: Pařízková Jana, Bc. Stybalová Radka,
Hosté: PharmDr. Tereza Machová (radní), Otakar Volejník (místostarosta)

1. Pan místostarosta informoval přítomné o vyřízení nominace na Duhové křídlo 2016.
Na doporučení komise byla nominována paní Marie Musilová.
2. Dále pan místostarosta zodpovídal dotazy členů komise ohledně Městské policie,
která aktuálně v našem městě působí. Přítomní byli seznámeni s výběrovým řízením,
kdy se velitelem s účinností od 1.4.2016 stal pan Roman Charvát. Pro potřeby Městské
policie byl zapůjčen elektromobil. Sídlo MP je v bývalé budově městského úřadu
(Nám. Míru čp. 4).
S ohledem na podrobnější dotazy členů komise, včetně příp. návaznosti Městské
policie na mládež a nepřizpůsobivé (prevence kriminality), navrhl pan místostarosta
pozvat na další jednání komise pana Charváta. Na jednání je však třeba se připravit,
včetně otázek a podnětů k činnosti MP (úkol pro členy komise).
Pan místostarosta rovněž informoval o vypracované studii na parkovací místa u nové
budovy městského úřadu. V této souvislosti zmíněna obtížná situace při parkování
na Masarykově náměstí. Situace je již aktivně řešena ze strany DS Masarykovo
náměstí, jak informovala paní Klára Čížková.
3. V souvislosti s předchozím jednáním komise bylo diskutováno o návrhu na zajištění
aktivity „poděkování dobrovolníkům“. Jak bylo zjištěno, bytová a sociální komise je
zřejmě jediná, která na přípravě návrhu v současné době pracuje. Vzhledem k tomu, že
také v jiných oblastech je možné se s dobrovolníky setkat, přislíbil pan místostarosta
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rozšíření uvedeného požadavku také mezi ostatní komise. Zpracovaný návrh bytové
a sociální komise lze následně předat přímo panu místostarostovi, který již zajistí další
zpracování a tok.
Dále byl doplněn písemný materiál na realizaci aktivity „poděkování dobrovolníkům“.
Současnou podobu rozešle předsedkyně komise k finálnímu odsouhlasení. Přítomní se
rovněž shodli na snížení věkové hranice pro nominace, konkrétně pak věku dvanácti
let. Důvodem je motivace dospívajících k účasti na dobrovolnictví.
Živě jednáno také o možnosti vyhlášení „Osobnosti města“. Konkrétně je osobností
myšlen žijící občan naší obce, který se zasloužil o její dobré jméno, rozvoj či
propagaci.
4. Součástí jednání komise byla také praktická ukázka akustického orientačního
majáčku, kterou zajistil a odborně garantoval pan Jan Pakoš. Jmenovaný aktivně
odpovídal na dotazy přítomných.
V souvislosti s bezpečným pohybem a orientací ve městě upozornila paní Iva Krbcová
na chybějící přehled autobusových spojů v centrální vývěsce na autobusovém nádraží.
Zvláště pak občanům, kteří se obtížněji orientují a pohybují, by dodání přehledu velmi
pomohlo.
5. Další jednání komise se uskuteční v úterý dne 17. května 2016 od 17. hodin v DPS
Masarykovo náměstí. Členové komise si pro jednání s velitelem MP připraví podněty
a dotazy.
6. V průběhu jednání nebyla přijata usnesení komise, nebylo hlasováno.
Jednání skončeno v 18:30 hod.

Zapsala: Mgr. Helena Polanská
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