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Zápis z rokovania komisie strategických činností
a európskych záležitostí pri MZ v Bytči
zo dňa 20.4.2015

Predmet rokovania:
1.
PHSR mesta Bytča na roky 2007-2013, analýza, zhodnotenie
plnenia cieľov dokumentu
2.
PHSR mesta Bytča na roky 2014-2020, pokračovanie prípravy
tvorby dokumentu

k bodu 1: Stanovisko komisie k predmetnému materiálu
Komisia
sa
detailne
zaoberala
a vykonala
analýzu
splnených, resp. nesplnených cieľov stanovených v PHSR
mesta Bytča na roky 2007-2013. V tejto súvislosti komisia
konštatuje, že niektoré ciele PHSR mesta Bytča na roky
2007-2013
sú
stanovené
bez
bližšej
špecifikácie,
merateľných hodnôt a ukazovateľov a preto bude potrebné
pri tvorbe nového PHSR mesta Bytče na roky 2014-2020
uvedené riešiť, aby bolo možné zabezpečiť hodnotenie,
resp. vyhodnotenie plnenia tohto strategického dokumentu.
S cieľom zabezpečenia komplexného vyhodnotenia plnenia
cieľov dokumentu PHSR mesta Bytča na roky 2007-2013, ako
aj pre potreby prípravy nového PHSR mesta Bytče, žiada
komisia zabezpečiť pre svoju prácu zo strany MsÚ v Bytči,
resp. od TSMB nasledovné podklady:
- odborný posudok technického stavu lávok vykonaný v roku
2013
- orientačné
kvantifikovateľné
údaje
o miestnych
komunikáciách
a chodníkoch
v meste
Bytča,
resp.
v mestských častiach (dĺžky a pod.), od správcu TSMB
- podkladovú štúdiu pre vypracovanie žiadosti o NFP na
rekonštrukciu
osvetlenia
v meste
Bytča
a podklady
o celkovom počte svietidiel verejného osvetlenia na území
mesta Bytča a jeho stave, od správcu TSMB
- údaje o počte ošetrovateliek mesta Bytča poskytujúcich
sociálnu starostlivosť v rodinách, za roky 2007-2013
- štúdiu zabezpečenia podmienok pre regulované parkovanie
v meste Bytča, I. etapa (október 2014)

Tieto podklady žiada komisia zabezpečiť pokiaľ možno v čo
najskoršom termíne, max. v lehote do 14 dní.
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k bodu 2: Stanovisko komisie k predmetnému materiálu
Komisia sa v tomto bode rokovania zaoberala prípravou
tvorby dotazníka pre občanov, resp. pre tretie osoby,
určeného a potrebného pre proces prípravy nového PHSR
mesta Bytče na roky 2014-2020, kde jeho konečnú podobu
chce komisia uzatvoriť do 4.5.2015 na svojom najbližšom
zasadnutí.
Záverom komisia žiada primátora mesta Bytča o podanie
informácií zo strany mesta Bytča, resp. MsÚ v Bytči
ohľadom doterajšieho riešenia zriadenia podchodu pod
koľajiskom, resp. nadchodu v mestskej časti Hrabové
(modernizácia železničnej trate), t.j. informáciu o plnení
aktivity 1.2.2 PHSR mesta Bytča na roky 2007-2013.

Zápis komisie

vyhotovil dňa 21.4.2015

––––––––––––––––––––---Ing. Anton Kotešovský
zapisovateľ komisie

