KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz

ZÁPIS
jednání komise Rady města č. 4/2015
Komise bytová a sociální,
které se uskutečnilo
v úterý dne 05. 05. 2015 od 16:00 hodin
v DPS Masarykovo náměstí, Heřmanův Městec.

Přítomni: Mgr. Polanská Helena, Pařízková Jana, Mgr. Čížková Klára, Bc. Stybalová
Radka, Volmutová Eliška, Krbcová Ivana
Hosté: Dědičová Marcela
Omluveni: Mgr. Pleskotová Marta, Pakoš Jan, Mgr. Petr Kuneš
1. Přítomní členové projednali žádost sociálního odboru Městského úřadu Heřmanův

Městec ze dne 27.4.2015, o přidělení bytu č. 12, o velikosti 1+1, v DPS
U Bažantnice 964, Heřmanův Městec, kdy, po diskuzi, která se týkala rozboru
aktuální situace a potřeb žadatelů, včetně jejich aktuálního zájmu, vyslovili souhlas
s návrhem sociálního odboru (všichni přítomní souhlasili, nikdo nebyl proti, nikdo
se nezdržel). Paní Dědičová, která byla účastna jednání jako host, ochotně
zodpovídala na další dotazy členů. Nepřítomní členové se k návrhu sociálního
odboru vyjádřili korespondenčně s tím, že nevznesli námitky a stejně tak vyslovili
souhlas se stanoveným pořadníkem. Předsedkyně komise předá sociálnímu odboru
souhlasné stanovisko k návrhu (termín: do 6. 5. 2015).
V tomto ohledu také vedena diskuze, zda se do budoucna jeví možnost sjednocení
nájemného v obou městských DPS. Vedoucí sociální odboru sdělila, že pan starosta
se touto problematikou již zabývá.
2. Přítomní vzali na vědomí sdělení předsedkyně komise, kdy RM Heřmanův Městec

usnesením č. 153/2015, bod. 2, uložila sociální a bytové komisi zpracovat pravidla
pro přidělování městských bytu (termín do 30.6.2015). Paní Dědičová, která byla
tajemnicí MěÚ Heřmanův Městec pověřena k předání bližších informací, přislíbila,
že uvedené zašle v elektronické podobě a to ve lhůtě tak, aby dne 28. 5. 2015
mohlo být o pravidlech blíže jednáno.

MĚSTO HEŘMANŮV MĚSTEC ● WWW.HERMANUV-MESTEC.CZ
Člen Svazu měst a obcí ČR, DSO Heřmanoměstecko, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ

Město Heřmanův Městec
náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec
www.hermanuv-mestec.cz
3. Dále paní Dědičová podala zpětnou vazbu ohledně přidělení městského bytu,

prodloužení nájemní smlouvy a neprodloužení nájemní smlouvy (viz minulý
zápis).
4. Předsedkyně komise vyzvala přítomné členy k podávání návrhů na udělení ceny

„Duhové křídlo 2015“ (všichni členové již obdrželi elektronicky). Vedena diskuze.
Uzávěrku návrhů je nutné provést do 30. 6. 2015 (poslední termín k odeslání
nominačního formuláře). Případné návrhy je možné za bytovou a sociální komisi
podat ještě při jednání dne 28. 5. 2015.
5. Další jednání komise se uskuteční ve čtvrtek dne 28. května 2015 od 17. hodin

v DPS Masarykovo náměstí. Na programu bude tvorba pravidel pro přidělování
městských bytů.
Jednání komise skončeno v 16:30 hodin.

Zapsala: Mgr. Helena Polanská, v.r.
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