Zápis
ze schůze sociální a bytové komise ze dne 19.01.2011
Přítomni: předsedkyně komise Iva Kinclová, MUDr. Jitka Bezdíčková, Jitka Čechová,
Jiří Klika, Jaroslava Henzlová, Jiří Sadílek, Ladislava Sinkulová
Omluven: Mgr. Markéta Lorenzová
Host: místostarosta města Plasy Karel Mařík
1) Předsedkyně komise přivítala přítomné a seznámila je s navrhovaným plánem práce
sociální a bytové komise na rok 2011, který je přílohou tohoto zápisu.
2) Oslovení plaských seniorů s otázkou „Co Vám chybí v Plasích?“, byla domluvena úprava
letáku, o pomoc požádána p. Henzlová, která s touto anketou seznámí seniory
v pečovat.domě a seniory, odebírající obědy.
3) K zamýšlenému lepšímu zabezpečení bytů a majetků seniorů, např. bezpečnostními
řetízky, zjistit možnou spolupráci s Policií ČR a především dotační tituly, které by se
daly zpracovat a získat tak potřebné finance
4) p. Sadílek předal informace o zákl.organizaci Svazu invalidů v Plasích, nastínil její
rozpočet na rok 2011, sdělil, že jejich největší snahou jsou bezbariérové přístupy v obcích
pro tělesně postižené (nemusí být nutně řešení úplně pro vozíčkáře). Stále jednají o
možnosti montáže posuvného křesla ke schodům do ordinace praktické lékařky MUDr.
Balmetové či do pokladny MěÚ. Přístup do pokladny je zajištěn vnitřní dohodou úřadu,
kdy tělesně postižení občané zůstávají v sekretariátu a pracovnice pokladny (nebo jiné
agendy) přijde za nimi.
Dále se svěřil s problémem pořádání schůzí pro cca 40 lidí, když ve SOA tyto akce nelze
uskutečňovat. Kino, které by zapůjčovalo město, je nevyhovující právě pro špatný přístup
pro tělesně postižené (ať hlavním vchodem, tak i únikovým, kde je méně schodů, ale jsou
strmé). Bylo doporučeno jednat s majitelem restaurace Pod Nádražím o vyhrazení
místnosti restaurace jen pro schůzi svazu nebo s p. Formánkem v restauraci Na Špici (ve
středu je zavírací den). Pan Sadílek bude nejprve jednat sám, pokud by potřeboval, požádá
komisi o spolupráci.
V minulosti absolvovali členové svazu počítačové kurzy na Gymnáziu Plasy, chtěl by
požádat, zda by bylo možné tyto kurzy uspořádat znovu, a to nejen pro členy svazu, ale i
ostatní seniory. Počítačový kurz probíhá v tomto školní roce v SOŠ Plasy, ale kurzovné
bylo pro seniory vysoké. Chtěl by případně oslovit město, zda by tuto akci pomohla
spolufinancovat.
5) p.Henzlová informovala přítomné o současném obsazení bytů v DPS. Nově je nastěhován
p. Halilov. Dále informovala o větším počtu akcí, které by mohly v DPS probíhat a které
klietům scházejí, hudba, besedy. Pro besedy bylo navrženo oslovit p. Hubku a p. Hurta, pro
pořádání krátkých hudebních vystoupení harmonikářku p. Škubalovou a p. Smolovou
z Litého
5) p. Klika podal informaci o stavu bytů ve vlastnictví Města Plasy. Volný je v současné
době jeden byt v čp. 115 o vel. 1+0, který bude ponechán jako rezerva pro případné
neplatiče či potřebu bytu při živelné pohromě. Byt v čp. 490/byt č. 5 vel. 1+1 byl obsazen

p. Isevičem jako náhrada za bydlení v domku, který Město odprodalo Českému rybářskému
svazu. Ze strany členů komise upozorněno na zanášení tohoto bytu a k tomu náležejícímu
sklepu různým materiálem. Upozornění na možný hygienický problém.
6) p. Kinclová informovala o došlé žádosti o byt v čp. 115 – p. Rusnák, který v současné
době obývá v tomto domě byt s p. Smolovou. Bude mu odpovězeno, že volný byt slouží
městu jako rezerva a nebude předmětem nájmu.
7) Bylo diskutováno umístění laviček cestou z nádraží ke zdravotnímu středisku v Potoční ul.,
kdy cestou není možný odpočinek starších spoluobčanů. Navrhované umístění laviček je
především na parkovišti u rybníka, u hasičské zbrojnice (při přechodu přes novou lávku), u
tzv. Ešnerovny u odbočky do Potoční ulice. Dále byl dotaz na vyřešení WC v blízkosti
nového parkoviště.
Návrh na projednání v komisi IŠKRK, příp. Radě Města:
- možné uspořádání počítačových kurzů pro seniory ve spolupráci s Gymnáziem Plasy a
Svazem invalidů
- osazení laviček či pouze odpočívadel při hlavní silnici a cestou do Potoční ul., na
novém parkovišti (v jeho blízkosti též WC)
Iva Kinclová
předsedkyně soc.a byt.komise

Zapsala: Čechová

