Zápis
ze schůze sociální a bytové komise ze dne 23.11.2009
Přítomni: předsedkyně komise Iva Kinclová, MUDr. Jitka Bezdíčková, Jitka Čechová,
Jiří Klika, Mgr. Markéta Lorenzová
Omluven: Jaroslava Henzlová, Ladislava Sinkulová
Hosté: Mgr. Miloslav Hurt, starosta města
Jiří Sadílek, předseda zákl.organizace Svazu tělesně postižených Plasy
Předsedkyně komise přivítala přítomné a seznámila je s činností komise od poslední schůze.
Vyzdvihla spolupráci na vydání brožury, která byla distribuována do domácností občanů Plas
a celého mikroregionu, a slouží jako pomoc v boji proti kriminalitě. Zaměřuje se na jednotlivé
cílové skupiny obyvatel, např. seniory, mládež, škol.děti, turisty.
Dále informovala o účasti na Celostátním dnu otevřených dveří v ústavech sociální péče,
který byl vyhlášen MPSV v rámci Týdne sociálních služeb ČR na 7. října 2009. Navštíven byl
Dům sociální péče Kralovice, p.o., Domov sociálních služeb Liblín a Domov pro osoby se
zdravotním postižení Horní Bříza.
K vedení evidence žadatelů o byt bylo zkonstatováno, že žádná nová žádost o byt nepřibyla.
p. Klika: promluvil k bytové otázce. V roce 2001 mělo město 96 bytů určených k odprodeji,
v současné době jich je jen 5. Dochází k dalším žádostem o odkup bytů, vzhledem
k zvyšování nájmu ve státních bytech od 1.1.2010. Budou připraveny podklady k prodeji, a to
2 domů Drahotínská ul., a dále větších bytů v čp. 490 Potoční. V tomto čp. si město ponechá
pouze malé byty 1+1 (pro potřeby učitelů, popř. lékařů).
p. Lorenzová – informace přestěhování inventáře z odpočinkové zóny u Gymnázia do
uzavřeného areálu hřiště TJ Sokol Plasy – důvodem je ničení v době mimo vyučování ze
strany mládeže.
Dále sdělila, že bude ZŠ i Gymnáziu přidělena dotace z evr.fondů na projekty
konkurenceschopnosti, tj. nadstandardní výchovy a metody, např. environmentální výchova.
p. Henzlová, vzhledem k tomu, že se jednání komise nemohla zúčastnit, předala písemně
odpověď na dotaz ohledně přidělování bytů v DPS. Systém je takový, že zpracuje návrh
pořadí dle okamžité potřebnosti žadatelů (čekatelů zapsaných v seznamu), který předá radě
města, ta rozhodne o přidělení bytu.
- p. Sadílek stručně seznámil s činností jejich organizace, předsedkyně komise je zvána na
výroční schůze. Dále poděkoval městu za dotace, poskytované jejich zákl.organizaci. Tyto
jsou využívány jako příspěvky členům organizace na rekondiční (rehabilitační) pobyty, na
rehabilitační pomůcky, masáže. Rekondiční pobyty nově ve spolupráci s Bezdíkovem na
Šumavě u Vimperka, kde mají poskytnuto ubytování za mimosezónní slevy.
V loňském roce se podařilo zorganizovat ve spolupráci s Gymnáziem Plasy kurzy počítačové
gramotnosti (jak pro členy, tak i pro ostatní občany). Tento kurz se setkal s dobrým ohlasem,
proto pokračují ve výuce v letošním školním roce – 10 vyučovacích hodin (5x 2 hod.).
Poděkování Mgr. Lorenzové za umožnění kurzů. Hrazeno též z dotace města.
Další náplní činnosti ZO je poradenství v sociální oblasti.
Ve vztahu k bezbariérovému přístupu opětovně navrhuje kontaktovat majitele budovy
Plzeňská 90 p. Zemana, kde jsou v patře umístěny ordinace prakt.lékaře v souvislosti
s možností instalace vnitřního či venkovního schodového výtahu.

- p. Čechová nabídla možnost spolupráce s komisí SPOZ při předvánočních návštěvách
v ÚSP, kde pobývají plaští senioři. Návštěvy jsou plánovány na poslední předvánoční týden,
na základě domluvy na komisi SPOZ, která bude 7.12.2009.
Starosta města na závěr poděkoval členům komise za jejich práci. Poté hovořil o
bezbariérovém programu, snaze vytvořit bezbariérový přístup k obch. středisku, kde po
změně vlastníka musí být jednáno s Jednotou Plasy. Celkově shrnul práci města ve vztahu
k odstranění sociál.patologického chování některých mladistvých, spolupráci s Policií
Kaznějov, bytovou politiku města.
Iva Kinclová
předsedkyně soc.a byt.komise

Zapsala: Čechová

