KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ

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

ZÁPIS
jednání komise Rady města č. 7/2015
Komise bytová a sociální,
které se uskutečnilo
v úterý dne 22.09.2015 od 17:00 hodin
v DPS Masarykovo náměstí, Heřmanův Městec.

Přítomni: Mgr. Polanská Helena, Volmutová Eliška, Pakoš Jan, Pařízková Jana,
Krbcová Ivana
Omluveni: Mgr. Kuneš Petr,
Mgr. Pleskotová Marta

Bc. Stybalová Radka, Mgr. Čížková Klára,

1. Předsedkyně komise, s ohledem na zápis z jednání sociální a bytové komise
č. 6/2015, bod č. 1, ze dne 25.6.2015, informovala přítomné o schválení návrhu
„Pravidel pro přidělování bytů v majetku Města Heřmanův Městec“ a to usnesením
RM č. 307/2015 ze dne 29.7.2015.
2. Pan Pakoš informoval o jednání se zástupcem odboru investic MěÚ Heřmanův
Městec, panem Jožákem, k němuž byl komisí pověřen v červnu 2015. Konkrétně
se jednalo o řešení bezbariérových úprav na nově rekonstruované budově
městského úřadu. Pan Pakoš ochotně zodpovídal dotazy členů. Výstupy
z konzultačního řízení, které pan Pakoš zaslal na vědomí také panu starostovi, jsou
přílohou zápisu (Příl. 1).
Na schůzce došlo rovněž k doporučení, aby byl hlavní vchod městského úřadu
osazen tzv. akustickým majáčkem. Jedná se o informační a orientační zařízení,
které pomocí akustického hlášení usnadňuje nevidomým nebo slabozrakým
osobám prostorovou orientaci a poskytuje věcnou informaci. Doporučení
k instalaci majáčku bylo dle sdělení pana Pakoše vyhověno. Na jaře r. 2016 bude
možné absolvovat „exkurzi“ s majáčkem.
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.
3. Předsedkyně komise seznámila přítomné s e-mailovou korespondencí žadatelky
ohledně přidělení městského bytu. Záležitost již byla řešena ve spolupráci
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s pracovnicí sociální odboru a panem místostarostou. Aktuální korespondence
žadatelky bude rovněž předána na vědomí sociálnímu odboru.
4. Přítomní se shodli na možnosti navštívit v závěru letošního roku DPS a dále na
jednání komise pozvat paní Marii Musilovou (vedoucí pečovatelku).
5. O dalším jednání komise budou členové včas informováni.
Jednání komise skončeno v 18:10 hodin.

Zapsala: Mgr. Helena Polanská, v.r.
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