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Zápis  

Komise pro občanské záležitosti 

29.04.2019 (4. jednání v roce) 
  

Přítomni: Eva Kordová, Jana Adamová, Jana Čejková, Karel Janák, Dagmar Landrová, Marie 
Meixnerová, Mgr. Dagmar Rakoušová, Božena Zajíčková, Ing. Jaromír Ducháč, Irena Fričová, 
Mgr. Petra Houšková  
 
Host: Chlupová, 
Nepřítomni: Eva Dudová, Arnošt Černý, Mgr. Hana Kocourová, Klára Bičíková, Dana Marková 
Vendula Bičíková 
 
Omluveni: Eva Dudová, Arnošt Černý, Mgr. Hana Kocourová, Klára Bičíková, Dana Marková  
 
Komise je usnášeníschopná.  
 
Program: 

1. Rozdělení jubileí 
2. Dotazy členů komise 
3. Informace z radnice 
4. Ostatní 

 
 

Členy komise přivítala předsedkyně paní Eva Kordová  
 

1. Rozdělení jubileí na květen 2019: 

 

Sergej Solovjev – Adamová 

Oldřich Tyrychtr – Pohoda 

Jaroslava Patáková – Janák 

Marie Čepeláková – Meixnerová 

Antónia Jirošová – Dudová 

Ludmila Klokočníková – Kordová 

Alena Kořínková – Pohoda 

Marie Mojžíšová – Zajíčková 

Drahomíra Beranová – Janák 

Miroslav Štrojsa – Adamová 

Jana Kalinová – Kordová 

Antonína Boštík – Janák 

Milena Zelená – Kordová 

Jitka Jurášová – Fričová 

Ludmila Wranovská – Fričová 

Anna Pozdníčková – Meixnerová 

Eva Štejfová – Kordová 

Miroslav Beran – Dudová 

Hana Šepsová – Fričová 

Eva Eisnerová – Ducháč 

Slávka Duriavigová – Zajíčková 
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Miluše Brožová – Zajíčková 

Marie Pelcová – Kocourová 

Anna Hlaváčková – Černý 

Dagmar Černošíková – Adamová 

Jaromír Vaner – Janák 

Zdeňka Nováková – Ducháč 

Libuše Mlejnková - Kordová 

 

 

2. Dotazy členů komise: 

 

Na dotaz paní Markové z minulé komise, který zněl: - v ul. 28.října jsou dole u bytovek ( za 
Supem) kontejnery na tříděný odpad - dle vyjádření místních obyvatel by bylo vhodné přidat 1 
kontejner na papír, protože ten stávající je brzy naplněn a papír a kartony jsou odkládány vedle něj, 
což vede k nepořádku v této lokalitě + jednu nádobu na Tetra Pak. 
Paní místostarostka Houšková sdělila, že se připravuje větší změna odpadového hospodářství a na 

základě toho doporučuje vyčkat na výsledek dalšího jednání k této problematice.  

Obecně, jak se shodli všichni členové komise, ale platí, že většinu nepořádku si dělají obyvatelé sami 

tím, že nesešlápnou kartony a nerozloží krabice a tím je kontejner rychle naplněn a další papír, který 

by se za normálních okolností vešel do kontejneru se válí vedle a způsobuje nepořádek v této lokalitě. 

Je potřeba působit na občany, aby se víc starali a zajímali o své okolí, aby jim nebylo lhostejné, že 

když ten svůj nepořádek vynesou, tak aby měl stejnou šanci i soused a nemusel sypat odpad na zem.  

 

 

Další dotaz občanů vznesl pan Jaromír Ducháč: zda by se mohla obnovit železná neděle – 

informace od paní místostarostky: můžeme navrhnout hasičům, že jednou za rok 

vytypují jeden konkrétní den a jedno konkrétní místo ve městě, kam by občané železný sběr 

mohli vozit, ale stále platí, že mohou celoročně využívat SD na Vesecku. 

 

3. Informace z radnice: 

Mgr. Houšková: 

Sociální oblast: 

-intenzivně se staví denní stacionář v ulici Kosmonautů u ZŠ a MŠ Sluníčko, 

-staví se i Alzheimer centrum pod nemocnicí 

-na bydlení pro seniory – je zpracovaná projektová dokumentace a následně se bude žádat o 

dotaci 

-dále bude město žádat o dotaci na zateplení domu v Granátové ulici 

Školy:  

-město obdrželo 18 mil. Dotaci na investice, kterou použije na: 

  - pořízení výtahu (bezbarierový přístup) ve škole Žižkova a 28. října 

  - jazykové učebny ve školách 

  - konektivita, apod. 

-v Žižkově ulici se bude rekonstruovat střecha na základní škole 

-Gymnázium bude mít novou fasádu, další etapa bude pokračovat v příštím roce 

Kultura:  

-dopracovává se územní řízení a projektová dokumentace na Divadlo 

-Zastávka u Lidlu – projektová dokumentace hotova, je třeba zajistiti finanční prostředky  

9.5.2019 – oslavy u Sokolovny – vystoupí rota Nazdar, program je zaměřený hlavně na 

základní školy a ve 12:00 hod proběhne pietní akt u památníku s kladením věnců 
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25. a 26.5.2019 – budou již tradičně Staročeské trhy v městském parku a kulturní program 

bude v átriu muzea. 

 

Další jednání komise se koná v pondělí dne 27. 05. 2019 od 14:30 hod. v budově RADNICE, 
v zasedací místnosti č 215. 
 
 

 

 
Zapsala: Jana Chlupová                                  Ověřila:  Eva Kordová, předsedkyně komise OZ  


