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PRACHATICE  16.ČERVNA  2017

Žádost  o  informace  a  podněty  zastupitele  města  Prachatice  podané  v  souladu  se
Zákonem o obcích v platném znění

1. Ohodnocení  pracovníků a strážníků městské policie

Prosím o vypracování srovnávacích podkladů odměňování příslušníků Policie ČR a
strážníků Městské policie Prachatice při srovnatelném výkonu služby.

V  případě  velkých  rozdílů  (např.  strážníci  nemají  právo  na  výsluhu)  prosím  o
vypracování návrhu zvýšení odměňování městských strážníků (finančního, případně
nepeněžitého) na úroveň příslušníku PČR.

Odůvodnění:  Městská  policie  Prachatice  zabezpečuje  veřejný  pořádek  ve  městě,  v
současné době je většina členů dlouholetými strážníky, jejichž služba je základem pro
veřejný  pořádek  a  bezpečnost  ve  městě.  Současně  je  evidentní,  že  ohodnocení  ve
vztahu  k  PČR  bude  i  díky  přidávání  finančních  prostředků  nižší  a  může  nejen
ovlivňovat stávající pracovníky, ale i zájemce o tuto službu z řad nových uchazečů.

2. Osázení výklenku u kostela sv. Jakuba

Prosím o osázení koutu u v vchodu do kostela stínomilnými trvalkami odolnými soli,
psí moči atd.

Odůvodnění: Uvedený kout jsme již v minulosti zkoušeli zkulturnit prostřednictvím
kamenů, ale toto řešení nebylo funkční, pokud se podíváme na stávající stav. 

Jsme město pyšnící se péčí o MPR, proto bychom měli dbát i na tyto detaily.

Doporučuji využít břečťan, skalník, případně jiné odolné rostliny.

3. Vyhodnocení doby pronájmu bytů od roku roku 2010 do současnosti

Prosím  o  vypracování  podkladů,  ze  kterých  bude  zřejmé,  s  jakou  délkou  využití
nájemníky jsou pronajímané  byty  od  roku 2010,  resp.  jak  často  se  byty  vracejí  k
opětovnému pronájmu. Dále kolik měsíčně volných bytů a jaké velikosti. 

Odůvodnění: Materiál bude sloužit zastupitelstvu města jako podkladový materiál pro
pro  diskusi  a  případné  rozhodování   v  tomto  nebo  dalších  volebních  období,  zda
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cenová  hladina  pronajímaných  bytů  je  reálná  (přestože  cena  již  více  jak  7  let  se
neměnila)  a  odpovídá  skutečným  finančním  možnostem  nájemníků  pro  bydlení
odvozeným od příjmové hladiny pracujících spoluobčanů.  Osobně se domnívám, že
snížení ceny nájmu především u větších bytů je cesta,  jak stabilizovat  dlouhodobé
nájemníky, pomoci mladým Prachatičanům začít vlastní životní dráhu ve svém bydlení
i pomoci především vícečetným domácnostem snížit životní náklady.

4. Knihovna a její případné přemístění

Žádám  ředitelku  Městské  knihovny  Prachatice  Mgr.  H.  Mrázovou  o  pravidelné
měsíční  informování  zastupitelstva   písemnou  formou   v  dostatečné  podrobnosti
umožňující  si  vytvořit  obraz  o  činnosti   knihovny  a  města  Prachatice  a   dalších
subjektů ve věci hledání nového umístění knihovny. 

Odůvodnění: Možné přemístění knihovny je dlouhodobé téma, které zajímá veřejnost,
proto je vhodné, aby bylo zastupitelstvo, potažmo veřejnost průběžně informována.

5. Modernizace krytého bazénu 

Žádám ředitelku Sportovního zařízení Prachatice Ing.  R. Kutlákovou  o pravidelné
měsíční  informování  zastupitelstva  písemnou  formou   v  dostatečné  podrobnosti
umožňující si vytvořit obraz o činnosti zainteresovaných pracovníků a subjektů a stavu
modernizace krytého bazénu ředitelkou Sportovního zařízení města Prachatice,

Odůvodnění:  Modernizace krytého bazénu byla odsouhlasena zastupitelstvem a jde o
téma,  které  zajímá  širokou  veřejnost,  proto  je  vhodné,  aby  bylo  zastupitelstvo,
potažmo veřejnost průběžně informována.

6. Výsledky dopravního průzkumu 

Prosím o  písemnou informaci  zastupitelstvu  města  včetně  představení  dosavadních
kroků, resp. výsledků  dopravního průzkumu v Prachaticích.

Odůvodnění: Dopravní průzkum byl usnesením zastupitelstva schválen v únoru roku
2016, přesto jeho dílčí část zaměřená na tranzit dopravy městem ve Vodňanské ulici
byla realizována až letos na jaře. Opět jde o činnost, která je ve veřejném zájmu a
nejen občany města Prachatice zajímá. 

7. Prověření zřízení zkušebního polygonu pro uchazeče o řidičská oprávnění v
Prachaticích
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Prosím o prověření všech relevatních lokalit, kde by vhodné zkušební dráhy mohly být
využívány a to i v rámci smíšeného režimu např. v lokalitě  „buzer placu“

Odůvodnění:  Prachatice  jako  ORP by  mělo  disponovat  takovou  lokalitou,  protože
potom musí uchazeči z města i okolních obcí absolvovat zkušení jízdy mimo ORP, což
není z více ohledů ideální stav. 

8.  Zřízení veřejných ohnišť dostupných obyvatelům sídlišť.

V současné  době  je  na  území  města  Prachatice  pouze  jedno  veřejné  ohniště  a  je
poptávka po takových místech více dostupných veřejnosti, spoluobčanům bydlícím v
bytových  domech,  kteří  chtějí   využít  krásných  dnů  k  relaxaci  v  přírodě,  v
Prachaticích, které jsou samy o sobě krásným prostředím. 

Odůvodnění: Jedno ohniště se ukazuje jako nedostatečné a vytipovaná místa v příloze
lze rychle řešit, případně vyloučit, pokud se najdou objektivní argumenty. 

9. Kvetoucí trávníky – osázení trávníků květinami

Jarní květiny – tulipány, petrklíče, narcisky, bledule, krokusy atd. mohou na veřejných
trávnících po zimě při přicházejícím jaru působit velmi esteticky. Prosím o vytipování
míst v okolí historického středu, na parkáně, na trávních malého náměstí, a zapojení
veřejnosti  pro  vytipování  a  osázení  trávníků  na  sídlištích  např.  ve  formátu  město
zakoupí cibuloviny, semena, trvalky a lidé je zasadí ve svém okolí.

Odůvodnění:  Zpestření  pohledů  na  trávníky  je  v  souladu  se  strategií  města  –
zatraktivnit město pro obyvatele i turisty, je v souladu s péčí o veřejnou zeleň a povede
k posílení estetických vjemů obyvatel a návštěvníků města.

10. Natřít, vyměnit neprodleně zábradlí před ZŠ Vodňanská

Zábradlí před ZŠ Vodňanská je v orezlé již více jak dva roky. Přes ujišťování, že bude
vyměněno se nic neuskutečnilo. Proto prosím o natření, aby před turistickou sezonou
nehyzdilo vjezd do našeho města Prachatice

Odůvodnění:  Orezlé  zábradlí  je  možná detail,  ale  důležitý,  protože utváří  pocitové
hodnocení celku, v tomto případě na veřejná prostranství města Prachatice. 

Odpovědi na veškeré podněty prosím dodat v zákonné lhůtě dle Zákona o obcích a
dále je dle žádostí dostávat průběžně u odpovídajících bodů písemně. 
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Velmi děkuji a přeji hezký den                                   zastupitel

Vážený  pan 
Ing. Martin Malý
starosta města Prachatice

Vážená paní
Ing. Radana Kutláková
ředitelka 
Sportovní zařízení Prachatice

Vážená paní 
Mgr. Hana Mrázová
ředitelka 
Městská knihovna Prachatice
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