KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ

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

ZÁPIS
jednání komise Rady města č. 2/2015
Komise bytová a sociální,
které se uskutečnilo
ve čtvrtek 26. 02. 2015 od 17:00 hodin
v Multifunkčním centru města Heřmanův Městec.
(zasedací místnost 1. patro).
Přítomni: Mgr. Polanská Helena, Krbcová Ivana, Pakoš Jan, Pařízková Jana,
Mgr. Pleskotová Marta, Volmutová Eliška
Hosté: Otakar Volejník, Marcela Dědičová
Omluveni: Mgr. Čížková Klára, Mgr. Kuneš Petr, Bc. Stybalová Radka
1. Na jednání komise byla zajištěna přítomnost vedoucí sociální odboru MěÚ
Heřmanův Městec paní Marcely Dědičové. Dle požadavku členů (viz minulý
zápis) představila systém městských bytů a bytů v DPS, včetně počtu žadatelů
a uživatelů. Jak bylo zjištěno, Město Heřmanův Městec v současné době
disponuje několika volnými byty (přesný počet činí devět bytů), avšak většina
z nich je neobyvatelná, příp. jsou v rekonstrukci. Nyní je řešen volný byt
ve Slavkovicích a dále volný byt 1+1 v lokalitě Na Průhoně čp. 446. Město má
75 městských bytů. Ohledně městských bytů existují zásady pro zařazení
do evidence žadatelů, které paní Dědičová přislíbila členům komise pro další
činnost zaslat. S ohledem na komplexní a podrobné řešení bytové problematiky
budou zahájeny kroky ze strany komise ke zpracování „pravidel“ pro případné
přidělování bytů, resp. pravidel pro rozhodování komise, pokud by se k dané
problematice měla do budoucna vyjadřovat. V současné době požádala
předsedkyně přítomné o návrh kritérií, která je nutno zaslat k jejím rukám
nejpozději do 8.března 2015. Pracovnice sociálního odboru bude se sociální
komisí nadále spolupracovat, kdy v tomto ohledu také přislíbila účast na dalším
mimořádném jednání dne 19.3.2015.
V DPS Masarykovo nám. čp. 950 je celkem 15 bytů (z toho 7 bytů o velikosti
1+1, 8 bytů o velikosti 1+přísl.). V DPS U Bažantnice čp. 964 je 16 bytů
(všechny o velikosti 1+přísl.). Všechny byty v DPS jsou v současné době
obsazené. Ohledně problematiky bytů v DPS bylo předsedkyní komise
navrženo, aby tvorba tzv. pravidel pro zařazení do evidence žadatelů o DPS
a dále pravidel pro přidělení bytu v DPS byla oddělena od tvorby pravidel pro
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rozhodování komise při přidělení bytu městského. Jedná se o zcela jinou
problematiku, které je nutné věnovat komplexní pozornost za účasti dalších
odborníků.
2. Přítomní členové odsouhlasili návrh plánu činnosti bytové a sociální komise pro
rok 2015, který bude formou přílohy zápisu předán RM Heřmanův Městec na
vědomí.
Členové dále vzali na vědomí tzv. Pravidla komisí RM, schválená usnesením
Rady města č. 22/2015 dne 22.ledna 2015, která jim byla zaslána elektronicky.
Nikdo z přítomných neměl k uvedenému další dotazy.
Pan místostarosta přítomné seznámil s žádostí NNO Anynomní Alkoholici
představit bytové a sociální komisi její činnost. Prezentace organizace byla
odsouhlasena s tím, že proběhne v jarních či letních měsících.
3. Další jednání se po vzájemné domluvě uskuteční mimořádně dne 19.3.2015
od 17.30 hod. (místo bude upřesněno). Jednání komise dne 26.3.2015 se již
neuskuteční. V dalších měsících proběhnou jednání bytové a sociální komise
v termínech: 23.dubna, 28. května a 25. června 2015 vždy od 17.hod. na MC.
4. Jednání komise bylo ukončeno v 18:15 hodin.

Zapsala: Mgr. Helena Polanská, v.r.
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