Zápis
ze schůze sociální a bytové komise ze dne 20.9.2011
Přítomni: předsedkyně komise Iva Kinclová,
Jitka Čechová, Jaroslava Henzlová, Mgr. Markéta Lorenzová,
Jiří Sadílek, Ladislava Sinkulová
Omluven: MUDr. Jitka Bezdíčková, Jiří Klika
Host:
Ivana Filipová
1) Předsedkyně komise přivítala přítomné a seznámila je s výsledkem oslovení plaských
seniorů s otázkou „Co Vám chybí v Plasích?“. Tuto anketu pomohla zrealizovat
(oslovit seniory) p. Henzlová.
Shrnutí požadavků je asi následovné:
- chybí lavičky i odpadkové koše podél cest od Werku a DPS k lékárně, zdrav.středisku.
- chodníky k DPS jsou v nevyhovujícím stavu
- požadavek, aby údržba zeleně byla „do čista“, tzn. kam nezajede stroj, tam ručně
dosekat
- omezení rychlosti na 30 km/hod. na místní komunikaci k DPS
- veřejné toalety ve městě !!!
- parkování pro invalidy (značení před DPS)
2) p. Kinclová informovala o návštěvě DD Trnová, kde tradičně předala finanční dar
města.
3) Informace p. Kinclové o návrhu pro rozšíření sociální komise o p. Ivanu Filipovou,
Plasy 111, která by měla zájem pracovat v komisi. Členové komise souhlasí a navrhují
projednání rozšíření komise při jednání Rady města Plasy.
4) p. Sadílek předal informace o zákl.organizaci Svazu invalidů v Plasích, sdělil jejich
požadavek na schodišťový výtah ve zdravot.středisku – ordinace MUDr. Balmetové –
budova v soukromém vlastnictví, dotaz na možnou spoluúčast města. Bude jednat se
starostou města o jeho možné účasti na čl.schůzi Svazu invalidů, kde by s ním
projednaly své požadavky.
4) Mgr. Lorenzová projednala s p. Sadílkem možné pokračování kurzů ITC pro seniory,
kdy by p. Varga byl ochoten vyučovat kurzisty se strany seniorů, a to zřejmě ve
čtvrtek první dvě vyuč. hodiny, kapacita učebny je 15 účastníků a trvání 6 týdnů.
Úhrada by byla v kompetenci Gymnázia a SOŠ Plasy a MěÚ Plasy.
Dále informovala o projektu na revitalizaci parku před budovou školy ve Školní ulici.
5) p.Henzlová informovala přítomné o současném obsazení bytů v DPS.

Návrh na projednání v Radě Města:
- rozšíření sociální a bytové komise o p. Ivanu Filipovou, Plasy 111
Iva Kinclová
předsedkyně soc.a byt.komise
Zapsala: Čechová

