Zápis z jednání Komise pro rozvoj obce Strašice
Datum konání: 6. 2. 2018
Přítomni: Ing. arch. Eva Sovadinová, Šárka Krátká, Tomáš Kunc, Mgr. Jan Sovadina, Bc. Michal
Bagar
Omluveni: Mgr. Tomáš Svoboda, Ing. Karel Šnaiberk
Hosté: Jarmila Havelka, p. Kalivoda (architekt), p. Halves (odborník na dotace)
Program:
1. Úvod
2. Prezentace záměru paní Jarmily Havelky v areálu bývalých kasáren
3. Závěr
1. Úvod
2. Prezentace záměru paní Jarmily Havelky v areálu bývalých kasáren
Paní Jarmila Havelka vlastní v areálu bývalých kasáren již tři budovy. Konkrétně budovu na p.p.č. 568/58, 568/73 a 568/74. Jejím novým záměrem je koupě objektu na p.p.č.
568/59 (viz. ortofotomapa).

Na komisi vystoupila se záměrem využít některých z dotačních titulů na sociální
služby. Tyto dotační tituly budou vypsány na jaře letošního roku. Žadatelem musí být nestátní
nezisková organizace, tedy je nutné nějakou zakoupit či zřídit.

Výčet podporovaných služeb na jarní výzvu IROP je následující:
Nákup objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy pro vybrané sociální služby:
·Domovy se zvláštním režimem (komunitního typu podle nově nastavených standardů MPSV)
·Domovy pro osoby se zdravotním postižením
·Chráněné bydlení
·Osobní asistence
·Denní stacionáře
·Týdenní stacionáře
·Azylové domy
Paní Havelka nepředstavila žádný návrh. Ten vyplyne z konkrétních požadavků dotace.
Její vize je zřídit Dům sociálních služeb. Každý objekt by měl ubytovat cca 100 klientů. Jedním
z druhů služeb by mohl být domov pro klienty s Alzheimerovou chorobou (tzv. Alzheimer
centrum). Předpokládaný začátek realizace rekonstrukcí objektů je léto 2019.
Bonusem pro obec by bylo zřízení mnoha pracovních míst.
Doporučení komise:
Komise nedoporučuje okamžitý prodej objektu na p.p.č. 568/59.
Komise doporučuje uzavřít s paní Havelkou smlouvu o smlouvě budoucí, kde bude prodej
domu na p.p.č. 568/59 podmíněn získáním dotace na zřízení sociálních služeb.
3. Závěr
Termín příští schůzky komise bude stanoven dle potřeby.
Jednání skončeno v 19,00h.
Zapsala: Ing. arch. Eva Sovadinová
Ověřil: Mgr. Jan Sovadina
Ve Strašicích dne 11. 2. 2018

