Zápis ze schůze sociální, bytové a zdravotní komise, konané dne 03.12.2015
Přítomni: Iva Kinclová, MUDr. Jitka Bezdíčková, Jitka Čechová, Ivana
Filipová, Mgr. Markéta Lorenzová, Jiří Sadílek, Mgr. Veronika Urbanová
Omluvena: Ladislava Sinkulová, Ing. Tomáš Dušička
Host: Karel Mařík - místostarosta
Předsedkyně komise p. Kinclová přivítala přítomné a provedla kontrolu bodů z minulé schůze
komise.
Úvodem pohovořila s p. Sadílkem o spolupráci se Svazem tělesně postižených, základní
organizací Plasy. Společně sdělili, že i mezi členy této organizace, stejně jako mezi seniory,
není o různé navrhované akce zájem. Příkladem je školení řidičů pro seniory, počítačové
kurzy atd. P. Urbanová zmínila zájem obyvatel DPS pouze o školení či besedu se zástupci
Policie ČR o bezpečném chování seniorů doma či na ulici. P. Urbanová též zmínila akce,
které v DPS pořádají (čtení, besídky), ovšem z důvodu nedostatku místa (chybí klubová
místnost, mají pouze vstupní halu) pouze pro jejich obyvatele.
Dalším diskutovaným tématem byl Euroklíč k veřejným toaletám, který je bez poplatku, ale
v praxi v různých městech nefunguje tak, jak bylo při zřizování zamýšleno (vlastní zamčené
WC, odemykatelné a používané pouze vlastníky klíče). Při této příležitosti se opět otevřela
otázka veřejných WC v Plasích. Pan Mařík informoval o zamýšlených změnách u objektu
NPÚ – Klášter Plasy. Navrhovanou koupí Zámecké pivnice od Města Plasy by NPÚ
rekonstruoval objekt na vstupní pokladny a veřejné WC.
Komise doporučuje, aby starosta jednal s předsedou Jednoty Plasy o možnosti používání WC
v objektu obchodního domu veřejností (zjistit podmínky provozu).
Opětovně bylo navrženo ve spolupráci s vedoucí Pečovatelské služby Mgr. Urbanovou zjistit
zájem plaských seniorů (nejen v DPS) o akce, které by přivítali a kterých by se hlavně
zúčastnili. Mgr. Lorenzová nabídla znovu kurzy počítačové gramotnosti, případně docházení
jejich žáků do domácností seniorů, kde by radili seniorům s konkrétním problémem (PC,
chytré telefony atd.)
P. Sadílek opět kritizoval realizaci rekonstrukce silnice I/27 průtah městem Plasy
v souvislosti s chybějícími parkovacími místy před zdravotním střediskem čp. 90 (chirurgie,
MUDr. Balmetová, zubní odd.), především pro ZTP. Pan Mařík reagoval a vysvětlil
stanovisko Policie ČR k zastavovacím místům na silnici I.třídy. Parkoviště bude proti
středisku u budovy kina.
Paní Filipová zmínila úhradu obědů pro děti ze sociálně slabých rodin z nadačního fondu
(jedná se asi o 10 dětí, které byly vytipovány a rodiče souhlasili).
Zmíněno bylo i téma stížností na školní jídelnu při ZŠ, především o vaření z polotovarů a
používání. Řešeno na školské radě, k tématu se vyjádřila i Mgr.Urbanová a MUDr.
Bezdíčková.

Pan Mařík zmínil žádost o pomoc při hledání vhodného bytu pro p. Horákovou, která dosud
bydlí v bytě, patřícímu majiteli tábora Máj a dostala výpověď. Požádala MěÚ o pomoc. Volný
byt po p.Píchovi a býv. vojenský domek by k užívání potřeboval velkou investici na
rekonstrukci, což je vzhledem k její nemoci a minimu finančních prostředků nereálné.
Paní Kinclová informovala o připravované návštěvě DD Trnová.
Návrh Radě města Plasy:
komise doporučuje, aby starosta jednal s předsedou Jednoty Plasy o možnosti používání WC
v objektu obchodního domu veřejností (zjistit podmínky provozu).

Iva Kinclová
předsedkyně komise
Zapsala: Čechová

