KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ

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

ZÁPIS
jednání komise Rady města č. 1/2017
Komise bytová a sociální,
které se uskutečnilo
v úterý dne 21. 2. 2017 od 17:00 hodin
v DPS Masarykovo náměstí, Heřmanův Městec.

Přítomni: Mgr. Polanská Helena, Pakoš Jan, Krbcová Ivana, Bc. Stybalová Radka,
Mgr. Husáková Klára
Omluveni: Mgr. Kuneš Petr, Volmutová Eliška

1. Přítomní vzali na vědomí informaci paní Ivany Krbcové o vydané „Příručce pro
seniory“. Uvedený materiál byl zpracován studenty 3. ročníku Humanitních studií na
Katedře věd o výchově Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Brožura je zaměřena
na Pardubice a zahrnuje informace k volnočasovým aktivitám, přehled tamních
domovů pro seniory a pečovatelské služby, informace k poskytování sociální
a zdravotní péče, užitečné kontakty či rady, jak reagovat na zátěžové situace. Výtisk
brožury je k dispozici u předsedkyně komise.

2. Dále se komise věnovala vyjádření pana místostarosty k podnětům komise.
Realizace aktivity „Poděkování dobrovolníkům“ a „Osobnosti města“ - komise vzala
na vědomí.
Orientační přehled příjezdů a odjezdů autobusů - komise vzala na vědomí.
Chodník v ulici Podél Dráhy - komise trvá na stanovisku, že chodník je v havarijním
stavu. Z jejího pohledu by mělo dojít k bezodkladnému řešení tak, aby nedošlo
k úrazu. Na chodníku jsou uvolněné dlaždice (v případě nepříznivého počasí je pod
nimi voda).
Duhové křídlo 2016 - komise vzala na vědomí. Přítomní neměli aktuální návrh pro
nominaci na Duhové křídlo 2017 (bude zjištěno, zda je již vyhlášeno).
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3. Pan Pakoš, člen komise, dále k rukám předsedkyně zaslal dva články, které se
věnují sociálnímu poradentství. Domluveno, že budou předány také členům komise
a pracovníkům soc. odboru. Články jsou velmi kvalitní, avšak s ohledem na obsáhlost
problematiky se jejich uveřejnění v místním zpravodaji jeví momentálně jako
problémové.
V této souvislosti komise RM doporučuje, aby veškeré materiály na webových
stránkách Města Heřmanův Městec byly uveřejněny ve formátu PDF (s ohledem na
osoby se zdravotním postižením - nevidomí a slabozrací).

4. Dále projednávána problematika bezbariérovosti ve městě. Vedena diskuze ohledně
plánovaného terminálu u nádraží ČD a rekonstrukce ulice Havlíčkova (tzv. Halda),
kdy k připomínkování materiálu nebyla komise žádným způsobem přizvána. Z těchto
důvodů se komise obrací na RM Heřmanův Městec se žádostí, aby v těchto případech
byla vždy vyzvána k možnosti podání vyjádření a rovněž obdržela související
materiály.

5. Další jednání komise budou věnována zpracování podkladů pro DPS. Předsedkyně
komise přislíbila na další jednání komise zajistit pracovnici soc. odboru.

6. V průběhu jednání nebyla přijata usnesení komise, nebylo hlasováno.

7. Termín dalšího jednání komise nebyl stanoven. Proběhne nejpozději ve stanovené
lhůtě. Pozvánky budou včas rozeslány.

Jednání skončeno v 18:15 hod.

Zapsala: Mgr. Helena Polanská
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