Zápis
ze schůze sociální a bytové komise ze dne 23.02.2009
Přítomni: předsedkyně komise Iva Kinclová, MUDr. Jitka Bezdíčková, Jitka Čechová,
Jaroslava Henzlová, Ladislava Sinkulová,
Omluven: Jiří Klika
Hosté: Mgr. Miloslav Hurt, starosta města
Jiří Sadílek, předseda zákl.organizace Svazu tělesně postižených Plasy
Starosta města poděkoval komisi za práci v roce 2008. V letošním roce se chce město zapojit
do preventivního programu boje proti kriminalitě. Koncepce by se měla zaměřit na cílové
skupiny ohrožených, např. seniory, mládež, škol.děti, předškoláky. Žádal o součinnost také
členy komise.
Dále představil projekt úpravy středu města (kruh. objezd, klidová zóna za rybníkem,
vytvoření tzv. setkávací zóny). Poté hovořil o bezbariérovém programu, snaze vytvořit
bezbariérový přístup k obch. středisku.
Předsedkyně komise seznámila s žádostmi o byt, které jsou k datu 23.2.2009 evidovány na
MěÚ Plasy. Jedná se o 5 žádostí, na čtyři (byly obnoveny k 1.1.2009) již bylo odpovězeno,
pátá žádost došla 20.02.2009. Všichni žadatelé o byt byli upozorněni na prodej bytu 1+1 I.kat.
v ulici Vinice 343, a to obálkovou metodou. Uzávěrka podání je ve středu 25.2.2009.
Předsedkyně dále členy komise seznámila s plánem činnosti na r. 2009, je možné
připomínkovat a podávat návrhy, konečná podoba plánu bude projednána na příští komisi.
Různé:
- p. Henzlová upozornila na problémy s parkováním nákladních vozidel u DPS, ruší klienty
v časných ranních hodinách. K tomuto se přidala i MUDr. Bezdíčková - problém
s parkováním obyvatel bytových domů před zdravotním střediskem, kde poté nemohou
parkovat pacienti, sanitní vozy. P. Sadílek – možnost označení jednoho parkovacího místa
symbolem pro zdravotně postižené. Připomínky přednese předsedkyně komise na
zastupitelstvu 25.2.2009. S vedením města předsedkyně komise projedná i možnost umístění
retardérů v Potoční ulici pro zpomalení dopravy a zvýšení bezpečnosti v přístupové ulici ke
zdr.středisku a DPS.
- 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.
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,
pokračování učiva plánují i na letošní rok.
Ve vztahu k bezbariérovému přístupu navrhuje kontaktovat majitele budovy Plzeňská 90
p. Zemana, kde jsou v patře umístěny ordinace prakt.lékaře v souvislosti s možností instalace
vnitřního schodového výtahu.
- p. Čechová navrhuje předložit radě (4.3.) ke schválení možnost poskytnutí příspěvku ve výši
2.000 Kč ÚSP Liblín (máme umístěny dva bývalé obyvatele Plas) na jejich zájmovou činnost.
Toto bylo prodiskutováno a odsouhlaseno též komisí SPOZ.
Zapsala: Čechová

Iva Kinclová
předsedkyně soc.a byt.komise

