KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ

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

ZÁPIS
jednání komise Rady města č. 6/2016
Komise bytová a sociální,
které se uskutečnilo
v úterý dne 13. 9. 2016 od 16:45 hodin
v DPS Masarykovo náměstí, Heřmanův Městec.

Přítomni: Mgr. Polanská Helena, Mgr. Husáková Klára, Volmutová Eliška, Pakoš Jan,
Mgr. Kuneš Petr
Omluveni: Pařízková Jana, Krbcová Ivana, Bc. Stybalová Radka
Hosté: Petra Kratochvílová (sociální referent MěÚ Heřmanův Městec)

1. Komise se v průběhu jednání věnovala návrhu „Pravidel pro přidělování bytů
v Domech s pečovatelskou službou Heřmanův Městec“, který obdržela od pana
místostarosty k vyjádření.
Doporučení, která přítomní v průběhu jednání navrhli, budou doplněna do materiálu
a následně opět rozeslána k připomínkování (také z důvodu nepřítomnosti některých
členů). Závěrečná etapa připomínkování již bude mezi členy komise řešena pouze
elektronickou cestou. Předsedkyně komise následně předá doporučení panu
místostarostovi (do konce září 2016).
Komisi se jeví jako vhodné doplnit materiál o informaci, kdo bude posuzovat krizové
a nepříznivé situace a dále také závislost míry na pomoci jiných osob. Rovněž tak
nevnímá jako podmínku k podání žádosti a následnému přidělení bytu trvalý pobyt
žadatele ve správním obvodu Heřmanův Městec. Komise se v průběhu jednání
věnovala také dalším doporučením, která se týkala oblasti vyřazení žadatele
z evidence a podmínek pro přidělení bytu. Přítomní vyjádřili zásadní nesouhlas s tím,
aby nájemní smlouva v DPS byla uzavírána na dobu určitou.
Na jednání byla pozvána paní Petra Kratochvílová, která velmi ochotně s komisí
spolupracovala a přítomným zodpověděla veškeré jejich dotazy, včetně vysvětlení
dosavadního procesu přidělování bytu v DPS.
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2. V průběhu jednání nebyla přijata usnesení komise, nebylo hlasováno.

3. Další jednání komise proběhne v listopadu 2016. Pozvánky budou včas rozeslány.

Jednání skončeno v 18:15 hod.

Zapsala: Mgr. Helena Polanská
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