Zápis
ze schůze sociální a bytové komise ze dne 21.10.2013
Přítomni: předsedkyně komise Iva Kinclová,
Jitka Čechová, , Mgr. Markéta Lorenzová, Ladislava Sinkulová
Jiří Sadílek, Mgr. Veronika Urbanová (za Jaroslavu Henzlovou)
Omluven: MUDr. Jitka Bezdíčková, Ivana Filipová, Jiří Klika,
Host: p. Karel Mařík, člen Rady města Plasy, tajemník MěÚ Ing. Josef Domabyl

1) Předsedkyně komise přivítala přítomné a seznámila je s programem schůze.
2) Předsedkyně komise shrnula poznatky a připomínky z ankety, určené seniorům –
„Pomozte nám zkvalitnit náš život“ s tím, že připomínky jsou podobné a v mnoha
případech se opakují. Přesto bude anketa znovu rozšířena prostřednictvím
Pečovatelské služby mezi seniory, aby mohli připomínkovat možné nové nedostatky.
-

p. Sadílek – opětovně připomínkoval parkování před zdravotním střediskem na
Plzeňské ulici a také jednání s majitelem domu, ve kterém se zdr. středisko
nachází, s p. Zemanem, o instalaci výtahu – vysvětlení podal nejprve p. Mařík a
poté i tajemník MěÚ p. Josef Domabyl (parkování bude řešeno při rekonstrukci
silnice I/27 - průtah Plzeňská ul.)

-

veřejné WC – v současné době se jedná s vedením Jednoty Plasy o možnosti
znovuotevření WC, které je pod obchodním domem, nebude však možné jako
bezbariérové. V úvahu připadá i možnost mobilních WC, které by byly v dolní
části parkoviště u obchodního domu.

-

chodníky k DPS v Potoční ulici – jsou stále v nevyhovujícím stavu, opraven
pouze před čp. 468-470. Byl vznesen opětovně požadavek do rady na opravu
chodníků

-

opět pochvala Technickým službám za úklid města

-

ve městě je osazeno 5 bezpečnostních kamer, už se osvědčily v případech ničení
městského majetku, kdy Policie Kaznějov využila záběrů z kamery.

-

nedostačující osvětlení v bezprostřední blízkosti hřbitova (alespoň jedno světlo u
vchodu do hřbitova)

-

špatná přístupová cesta k nádraží ČD (okolo Pröllů) – zvláště v zimních měsících
nelze bezpečně sejít z nádraží

3) Paní Kinclová domluvila užší spolupráci s novou vedoucí Pečovatelské služby Mgr.
Veronikou Urbanovou a společně budou hledat možnosti různých přednášek a akcí
pro seniory v DPS.
4) Paní Lidmila Sadílková, Plasy, Stará cesta nabídla možnost návštěv u osamělých
seniorů s tím, že by si s nimi povídala, vyslechla je. Využila by tak zkušenosti z péče o
svého otce, který na jaře zemřel ve 101 letech. Mgr. Urbanová byla požádána, zda by
nezjistila zájem u seniorů, kteří odebírají obědy (do DPS již dochází jiná paní).
5) Informace o předvánočních návštěvách v DD Trnová a ÚSP Liblín, kde bude předán
každoroční finanční dar města.
6) Na poslední schůzi komise byla oslovena členka komise Mgr. Lorenzová jako
ředitelka střední školy, zda by mohl být realizován záměr pomoci studentů místním

seniorům, např. donáška uhlí, pomoc s drobnými pracemi, ale zvláště komunikace
mladých lidí s osamělými seniory. Mgr. Lorenzová učinila mezi studenty průzkum a
nesetkala se se zájmem o tuto charitativní činnost.
7) Mgr. Lorenzová pozvala přítomné na přednášku o včelaření, které se koná 9.11.2013
v budově SOŠ Plasy.
8) Diskuze o zákazu podomního prodeje vyhláškou města. Tajemník informoval o tom,
že zatím ze strany občanů nebyly vzneseny žádné připomínky. V případě, že by občané
vyjádřili zájem o schválení vyhlášky zákazu podomního prodeje na území města a
přidružených obcí je připraven, podklady k vypracování již má k dispozici.
Návrh do rady:
-

oprava chodníku k DPS v Potoční ul. od bytovky čp. 491 dále

-

nedostačující osvětlení v bezprostřední blízkosti hřbitova (alespoň jedno světlo u
vchodu do hřbitova)

-

špatná přístupová cesta k nádraží ČD (okolo Pröllů)

Iva Kinclová
předsedkyně soc.a byt.komise
Zapsala: Čechová

