Zápis
ze schůze sociální a bytové komise ze dne 29.1.2007
Přítomni: členové komise MUDr. Jitka Bezdíčková, Mgr. Markéta Lorenzová, Iva Kinclová,
Ladislava Sinkulová, Jitka Čechová, Jiří Klika
Hosté: Mgr. Miloslav Hurt – starosta¨
Ing. Eva Petrlíková, zástupce ZO Svazu tělesně postižených
Schůzi zahájila dosavadní předsedkyně komise MUDr. Bezdíčková a seznámila přítomné
s programem:
1) Volba předsedy komise
2) Informace o bytové situaci
3) Projednání žádostí o byt
4) Informace starosty města
5) Vítání občánků, charita
Ad 1) Dosavadní předsedkyně MUDr. Bezdíčková navrhla na zvolení předsedou komise
Mgr. Markétu Lorenzovou
Hlasování: pro 2
proti: 3
zdržel se: 1
Mgr. Markéta Lorenzová nebyla zvolena předsedkyní komise.
Dalším návrhem, a to p. Jiřího Kliky byla p. Iva Kinclová
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdržel se: 1
Paní Iva Kinclová byla zvolena předsedkyní sociální a bytové komise.
Ad 2) Pan Jiří Klika seznámil přítomné se situací v bytovém fondu města, o výměně bytu
p. Brandnera a to z čp. 447 do čp. 115, o situaci s dlužným nájemným p. Nováka, čp. 425,
byt ve vlastnictví města v budově spořitelny, 2 bytové domy převzaté od vojska, o volný
byt v čp. 490 požádala ZŠ Plasy pro potřeby zaměstnání učitele (na dobu určitou).
Ad 3) MUDr. Bezdíčková – od nového roku jsou přijímány obnovované žádosti o byt na
letošní rok. Aktuální žádost je od p. Šaldy, který požádal o přidělení místnosti v čp. 115
s tím, že by tak řešil rodinnou situaci (rozvod) a zároveň by si případné opravné práce
v této místnosti zajistil svými silami. Žádost byla projednána a doporučuje radě ke
schválení přidělení místnosti p. Šaldovi na dobu určitou, a to na 6 měsíců s tím, že by
v případě bezproblémového plnění povinností nájemníka byla tato prodloužena.
Ad 4) Starosta města informoval o představě péče o seniory a zdrav. postižené ve městě
(lavičky, bezbariérové vstupy – kino, prodejny), o náplni volného času pro mladistvé
(Radovánek), skloubení programů soc. patol. prevence s činností částí obcí (hřiště), o
požadavku na dotace na stavbu bytového domu u čp. 425 a přestavbu býv. školy v Žebnici
na 7 malometrážních bytů.
Ad 5) Informace MUDr. Bezdíčkové o sociálně právní ochraně dítěte. Návrh Mgr.
Markéty Lorenzové na zvýšení finanční částky na nákup dárků na vítání občánků.
V diskusi učiněn závěr, že radě bude předložen návrh na zvýšení této částky „do 1.200
Kč“ na jednotlivé dítě a to formou věcného daru.
Zapsala: Čechová

