
Zasedání komise pro sociální věci a občanské záležitosti 

9.2.2016 

 
Přítomni: Mgr. Martin Hejkrlík, MgA. Kristina Brůnová, Marie Čumová, Eva Holubcová, 

Marie Látalová, Kateřina Břízová, Bc. Tereza Dostálová, Bc. Ferancová - tajemnice 

 

Večer pro seniory: 

- první bodem jednání zhodnocení večera pro seniory a následně projednání organizace 

jarního setkání seniorů 

- 26.5.2016 – návrh na jarní setkání seniorů – pan místostarosta potvrzuje objednání 

sálu na střelnici u pana Strnada.  

- před pořádáním večera pro seniory proběhne pracovní setkání komise, na kterém se 

vymezí jednotlivé úkoly – návrh schůze SK v termínu 4.5.2016 ve 13.30 hod. 

- zajištění programu ZUŠ se sjedná již nyní, k úvaze rozsah kulturního programu, 

případně jiný zdroj programu (ASPV) nebo z okolních obcí. 

- hudba: pan Štěrba 

 

Gratulace:  

- stále probíhají, paní MgA. Brůnová se opět nabízí jako člen týmu gratulantů nejen 

v Prostřední Lipce 

 

Prodej bytového domu 658 

- pan místostarosta sděluje, že na jednání zastupitelstva dne 8.2.2016 byl schválen 

prodej 12 bytů, 4 byty jsou aktuálně volné, budou nabídnuty k volnému prodeji.  

- pan místostarosta dále vysvětlil pravidla prodeje bytového domu 658 – možnost 

odkoupení od rodinného příslušníka, za jakých podmínek, případně jak lze koupi 

nemovitosti provést. Pracovnice Majetkového odboru jsou připraveny zájemcům o 

koupi poskytnout poradenství a pomoc.   

 

Azylový dům: 

- v tuto chvíli MV ustupuje od převodu nemovitosti a následného využití budovy 

bývalého výchovného ústavu jako azylového zařízení – existuje tiskové prohlášení 

ministra vnitra a hejtmana Pardubického kraje. 

- pan místostarosta seznamuje s informacemi týkajícími se převodu nemovitosti z 

MŠMT na město Králíky. Forma převodu je předmětem dalšího jednání, nejspíš se 

bude jednat o bezúplatném převodu, nejprve na ÚZSVM, poté budou probíhat jednání 

o podmínkách převodu.  

- po případném převodu nemovitosti do majetku města Králíky bude město s ohledem 

na pravidla o nakládání s majetkem jednat o využití budovy. 

 

Sjednání prostor pro ukládání nábytku pro sociální slabé: 

- v nedávné době se v souvislosti s přidělováním a zařizováním sociálním bytů u bývalé 

Tesly využil nábytek z bytu na Velkém náměstí 366. V tuto chvíli tedy není taková 

potřebnost nábytku, tudíž není potřeba uvažovat o sjednání prostor. 

- největší potřebnost je v tuto chvíli ložní prádlo, nádobí (hrnce).  

 

Sociálně-terapeutické dílny (STD) 

- aktuálně probíhají jednání v souvislosti se zřízením STD jak s charitou Ústí nad Orlicí, 

tak s krajem, 

- STD měly by být realizovány jako sociální služba poskytovaná Charitou Ústí nad 

Orlicí (resp. Letohrad) jako poskytovatelem, který má zkušenosti se zřízením, 

vedením takové sociální služby, 



- z prvotního mapování vhodných prostor se jeví jako nejvhodnější prostory bývalého 

ÚP v Příční ulici, ze strany města by neměl být v této souvislosti problém. 

 

Dostupnost na Dolní Moravu 

- pan místostarosta informuje o rozšíření autobusových spojů do Červeného Potoka i na 

Dolní Moravu 

 

 

 

 

 
 


