Výroční zpráva o činnosti Místní komise Dražkovice za rok
2020
Dle znění Statutu komisí Rady městského obvodu Pardubice V a
jednacího řádu komisí předkládá Místní komise Dražkovice výroční
zprávu o činnosti komise v roce 2020.
Působnost místní komise:
Komise působí v oblasti Dražkovic viz vymezení místní působnosti místních
komisí viz odkaz https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestskyobvod-pardubice-v-dukla/radnice/rada/komise-rady/
Náplň činnosti:
Dle statutu bod 6), dle článku 5 se místní komise zabývá veškerými podněty,
které jsou zjištěny nebo předány občany Dražkovic. Členové komise se
zamýšlí nad možnostmi řešení. Jednotlivé vzniklé návrhy podle činnosti,
oblasti, které se týkají jsou předány do jiných odborných komisí či na patřičná
místa vedoucím úředníkům k jejich vyřízení viz odkaz
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvodpardubice-v-dukla/radnice/rada/komiserady/?file=45807&page=193297&do=download
Složení komise:
Karolína Štefková - předsedkyně, Dražkovice 37, tel. 774 231 981,
kocka37@icloud.com
Vojtěch Gottwald - člen komise,, Dražkovice 13, tel. 731 440 411,
gottwaldv@seznam.cz
Ing. Jaroslav Kňava - člen komise, Sokolovská 2775, Pardubice, tel. 736 504
300, knavak@seznam.cz
Evžen Erban - člen komise, Dražkovice 126, tel. 777 454 606, erbane@email.cz
Ing. Milan Topič - člen komise, Dražkovice 14, tel. 777 862 350,
milan.topic@seznam.cz
Alice Paurová - člen komise, Dražkovice 123, tel. 777197080,
a.paurova121@gmail.com
Ivana Popilková - tajemník komise, tel.: 466 301 278,
ivana.popilkova@umo5.mmp.cz

Zhodnocení práce komise:
Onemocnění Covid-19 (koronavir) přichystal všem spoustu změn, opatření,
omezení.
Málo kdo mohl předvídat, jak rychle, jakým způsobem zasáhne a dojde ke
změnám, opatřením, omezením, které budou zasahovat do života lidí a
ovlivní chování a jednání lidí.
Více informací se dozvíte a dočtete - viz odkaz
https://www.pardubice.eu/urad/koronavirus/
Komisi se, i přes omezení svojí činnosti, v roce 2020 podařilo podpořit:
byl odstraněn poškozený poutač s reklamou pevně spojeného se zemí, který
se nacházel u točny MHD.
Nově umístěny koše na PE (psí exkrementy) v okolí Dražkovic.
V parku přibyly nově vysázené stromy a keře.
Změnou v rozpočtu došlo k přesunutí finančních prostředků ze stavební
úpravy Dražkovice sever, etapa II., na revitalizaci vnitrobloku ul. Lexova, A.
Krause, kpt. Nálepky a Sokolovská
Finanční prostředky, z rozpočtu městského obvodu (MO Pardubice V) byly
převedeny do rozpočtu městské policie, potřebných k zakoupení kamer k
monitoringu vytipovaných problematických lokalit (proběhne výběrové
řízení).
Byla opravena porucha provozu místního rozhlasu.
Komise zmiňovala neustále se opakující nepořádek u kontejnerového stání u
kapličky. Komise žádá všechny občany, aby nevytvářely černé skládky a dbaly
pořádku ve svém okolí. V blízkosti Dražkovic je, k tomuto účelu, sběrný dvůr.
Zápisy z jednání včetně docházky jsou uvedeny v odkazu:
https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvodpardubice-v-dukla/radnice/rada/komise-rady/mistni-komisedrazkovice/zapisy-z-jednani/
Místní komise Dražkovice bude i nadále v rámci své působnosti a kompetence
řešit podněty a návrhy spoluobčanů.
Předsedkyně MK Dražkovice Karolína Štefková

