Zápis
ze schůze sociální a bytové komise ze dne 12.12.2007
Přítomni: členové komise MUDr. Jitka Bezdíčková, Iva Kinclová,
Jitka Čechová, Ladislav Urban
Omluveni: Mgr. Markéta Lorenzová, Ladislava Sinkulová, Jiří Klika,
Hosté: Ing. Domabyl, tajemník MěÚ
Jiří Sadílek, předseda ZO Svazu tělesně postižených Plasy
Schůzi zahájila předsedkyně komise p. Iva Kinclová , přivítala přítomné a seznámila
s programem:
1) Kontrola zápisu z minulého jednání
2) Návrh pravidel pro přidělení bytů
3) Vyhodnocení užívání přidělených bytů
4) Různé
Ad 1) Paní Iva Kinclová sdělila, že rada města na základě doporučení komise schválila
přidělení bytu č. 11 v čp. 490 Lence Dankové a Petru Matějovskému. Ivetě Dlouhé byl
přidělen vrácený byt po p. Růžičkové. Rada tak akceptovala pořadí byt. komise, kdy byt o
větších rozměrech přidělila č. 1 a menší byt č. 2.
Dále byl přidělen byt č. 5 v čp. 115 p. Stanislavu Šnaiderovi. Bylo schváleno
usn.č. 253-07 snížení vstupného při návštěvě filmových představení v kině v Plasích pro
seniory nad 62 let z Plas a přidružených obcí pro rok 2008 vstupné 1,- Kč.
Ad 2)
K dalšímu bodu sdělil tajemník MěÚ Ing. Domabyl současné údaje, které jsou známé pro
výstavbu bytovek v lokalitě „Pod školou“. Proběhlo výběrové řízení na výstavbu, ale bylo
zatím pozastaveno potvrzení výběrové firmy. Nejnižší nabídková cena byla vyšší než se
předpokládalo a tudíž úvěr by neúměrně navýšil cenu nájemného. Proběhnou další jednání a
zastupitelstvo na svém zasedání dne 19.12.2007 buď návrh podpoří a poté by teprve bylo
aktuální navrhnout pravidla pro přidělování postavených bytů nebo se navrhovaná výstavba
zruší.
Ad 3) Žádost zastupitelstvu města o finanční dar – příspěvek na činnost ve výši 2.500,- Kč
pro Dětský domov Trnová s tím, že případná návštěva by proběhla ještě do konce roku 2007.
V případě nedostatku finančních prostředků pak v lednu 2008.
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