KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ

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

ZÁPIS
jednání komise Rady města č. 1/2015
Komise bytová a sociální,
které se uskutečnilo
v úterý 20. 01. 2015 od 17:00 hodin
v Multifunkčním centru města Heřmanův Městec.
(zasedací místnost 1. patro).
Přítomni: Mgr. Polanská Helena, Mgr. Čížková Klára, Krbcová Ivana,
Mgr. Kuneš Petr, Pakoš Jan, Pařízková Jana, Mgr. Pleskotová Marta, Bc. Stybalová
Radka, Volmutová Eliška
Hosté: Otakar Volejník
Omluveni: ------------1. Předsedkyně komise přítomné krátce seznámila s legislativním ukotvením
komisí RM dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
a dále členy komise požádala o krátké představení. Jednání se osobně účastnil
pan místostarosta, Otakar Volejník, který pokračoval v seznámení členů
s právy a povinnostmi, jež činnost v komisi Rady města obnáší.
2. Přítomní od předsedkyně komise obdrželi návrh plánu činnosti bytové
a sociální komise pro rok 2015. Zároveň byli vyzváni k doplnění návrhu
činnosti s tím, že posledním dnem k zaslání připomínek či návrhů v e-mailové
podobě, na adresu předsedkyně komise, byl stanoven 3. únor 2015.
Členové komise živě diskutovali nad současně stanovenými tématy.
Jako vhodné k zachování se jeví:
- řešení aktuálních problémů sociální a bytové oblasti,
- poskytování stanovisek ke stížnostem, podnětům a peticím v oblasti sociální
a bytové,
- informování veřejnosti o změnách v sociální oblasti (Zpravodaj Leknín),
- na základě žádosti RM podávání vyjádření k návrhům sociálního odboru
na přidělení bytu v DPS a v mimořádných situacích také k přidělení městského
bytu.
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Jednáno bylo také o podnětu sociálního odboru ke zpracování návrhu ohledně
zapojení sociálních služeb v Heřmanově Městci v oblasti problematiky rodin
s dětmi, drogové problematiky či jiných závislostí. Dále také případné zapojení
neziskových organizací na krajské úrovni a navázání spolupráce
s komisí pro výchovu a vzdělávání (preventivní aktivity pro ohrožené děti,
zjištění potřebnosti nízkoprahového zařízení).
Za účasti pana místostarosty byla odsouhlasena možnost průběžného
a pravidelného informování veřejnosti v souvislosti se změnami v sociální
oblasti a to prostřednictvím Zpravodaje Leknín. Předsedkyně komise
akuálně navrhla zveřejnění upozornění ohledně výměny průkazů držitelů
mimořádných výhod a dočasných průkazů osob se zdravotním postižením.
Přítomní s tématem vyslovili souhlas s tím, že za zpracování uvedené informace
a následné předání paní Kláře Čížkové zodpovídá předsedkyně komise.
Předsedkyně komise také členy seznámila s činností komise sociální v letech
2006-2014. V této souvislosti bylo jednáno o bytové problematice ve městě,
možnostech, pravidlech, současné obsazenosti DPS a městských bytů. Pokud by
se komise měla do budoucna zabývat případným návrhem na změny pro
podávání žádostí, pravidly pro zařazování žádostí či vyjádřením
k přijetí do DPS, je nutné, aby k další činnosti měla potřebné informace.
V tomto ohledu bude předsedkyní komise podán návrh do Rady města
o umožnění jednání s paní Marcelou Dědičovou, která by komisi sdělila
informace ohledně současné vytíženosti DPS (počty bytů, obsazenost,
počet žadatelů) a dále o obsazenosti městských bytů (počty a umístění bytů,
počet žadatelů, byty v rekonstrukci).
3. Předsedkyně komise dále zajistila kontakty na členy komise, které všichni
obdrží pro další vzájemnou komunikaci, jež bude probíhat především
elektronickou, osobní a telefonickou formou. Přítomní k dalšímu využití
obdrželi změny v sociální oblasti (platné od 1.1.2015).
4. Další jednání se po vzájemné domluvě uskuteční dne 26.2.2015 od 17.hod.
v MC Heřmanův Městec s tím, že členové komise nebudou již obesíláni.
Jednání komise bylo ukončeno v 18:30 hodin.

Zapsal: Mgr. Helena Polanská, v.r.
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