MĚSTO TRUTNOV – RADA MĚSTA
Sociální komise
Zápis číslo 1/2020
Datum jednání:
22.01.2020
Místo jednání:
MěÚ Trutnov, zasedací místnost č. 301
Čas začátku jednání: 15:30 hod.
Přítomni
Členové komise
Martina Vágner Dostálová
Ing. Bc. Monika Bobrová
Blanka Bubnová
Jindřiška Greňová
Stanislav Friedrich
Bc. Olga Tomešová

přítomna
přítomna
přítomna
omluvena
přítomen
přítomna

Bc. Dita Kujovská
Zuzana Trösterová
Mgr. Ondřej Čalovka
Mgr. Kateřina Topalovská
Mgr. Lucie Havrdová, DiS.
Bc. Iva Řezníčková

přítomna
přítomna
přítomen
přítomna
omluvena
přítomna

Hosté: Bc. Helena Kubíčková, Bc. Jitka Jetmarová
Program jednání
1) Úvod
2) Projednání žádostí o zařazení na pořadník k přidělení bytu v DPS
3) Projednání žádosti o výměnu bytu v rámci DPS Tichá 529
4) Závěr a termín příštího jednání komise
Jednání komise
1) Úvod
Jednání sociální komise zahájila předsedkyně komise Martina Vágner Dostálová a
přivítala její členy a přítomné hosty. Informovala členy komise o pozvání na lednové
jednání vedoucího sociálního odporu pana Mgr. Dušana Rejla. Pan vedoucí se omluvil
z účasti na jednání z důvodu přítomnosti na jednání Školské komise, které koresponduje
s termínem jednání SK. Nový termín s pozvánkou účasti na jednání SK pana Mgr.
Dušana Rejla je 26.2. Předsedkyně předala členům SK materiál - Výstupu ze sčítání
osob bez domova v Trutnově v roce 2019. Požádala je o prostudování do příštího
jednání SK. Dále pak předsedkyně poděkovala paní Bc. Heleně Kubíčkové (sociální
odbor) za rozeslání informací všem organizacím o schválených změnách v podávání
žádostí pro rok 2020 v sociální oblasti.
Tajemnice komise poté informovala o členech, kteří se z jednání řádně omluvili (viz
prezenční listina).
2) Projednání žádostí o zařazení na pořadník k přidělení bytu v DPS
K projednání bylo předloženo celkem 1 žádost o zařazení na pořadník k přidělení
bytu v DPS.
Přijato – 1 žádost:
•

Jitka Kábrtová – Žižkova 456, Trutnov – 15 bodů (15 OS + 0 soc. komise)
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Členové sociální komise svým hlasováním 10 – 0 – 0 (pro – proti – zdržel se) doporučují
Radě města Trutnova přijmout aktuální podobu pořadníků žadatelů o umístění v domech
s pečovatelskou službou.
Průběžný pořadník žádostí do DPS – JEDNOTLIVCI

34/19
51/19

celkem
bodů
16,00
15,00

podání
žádosti
06.06.2019
09.10.2019

58/19
60/19

15,00
15,00

27.11.2019
04.12.2019

poř.
č.
1
2

jméno

bydliště

č.j.

Dobromila Nýčová
Doris Hrušková

Exulantská 336, Trutnov
Břečtejnská 339, Trutnov
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Jitka Kábrtová
Yvetta Myšáková

Žižkova 456, Trutnov
Chvaleč 231

Průběžný pořadník žádostí do DPS – DVOJICE
celkem podání
bodů
žádosti

poř. jméno
č.

bydliště

č.j.
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M. Pujmanové 288, Trutnov

42/19 21,00

Drahomíra a Pavel Eliášovi

17.07.2019

Změny na pořadníku
- Mašková Věra – žádost vzata zpět – zdravotní stav vyžaduje 24 hodinovou zdravotní péči
- Lenka Barbora Burianová – umístěna v DPS Dělnická – NS uzavřena od 01.02.2020
- Stanislav Maissner - umístěn v DPS Tichá 529 – NS uzavřena od 15.01.2020
- Jana Sajdlová – umístěna v DPS R. Frimla 934 – NS uzavřena od 01.02.2020
- Marcela Hanousková – umístěna v DPS Tichá 529 – NS uzavřena od 01.02.2020
- Dobromila Nýčová – v 1/2020 + 1 bod za ½ roku čekání (nyní 16 bodů)
- Drahomíra a Pavel Eliášovi – v 1/2020 + 1 bod za ½ roku čekání (nyní 21 bodů)
3) Projednání žádostí o výměnu bytu v rámci DPS Tichá 529
Paní Fiedlerová Jarmila, DPS Tichá 529, podala žádost dne 05.12.2019 o přestěhování
v rámci DPS. Nyní bydlí v přízemí – byt č. 4 a chtěla se přestěhovat do 1. patra – byt č.
18, protože vedle bydlí v bytě č. 17 její přítel – pan Stolin. Uvádí, že by mu
chtěla být nablízku, protože se mají rádi a také mu více pomáhat. Na dotaz MEBYSu
Trutnov bylo sděleno, že pí Fiedlerová řádně hradí náklady spojené s bydlením.
PS Trutnov se vyjádřit nemůže, paní žádné jejich pečovatelské služby nevyužívá.
V rámci projednání této žádosti členové svým hlasováním 3 – 1 – 6 (pro – proti –
zdržel se) doporučují Radě města Trutnova nevyhovět žádosti paní Jarmily
Fiedlerové o výměnu bytu v rámci DPS Tichá 529 do bytu č. 18.
4) Závěr a termín příštího jednání komise
Jiné body k projednání nikdo z přítomných nevznesl, jednání bylo ukončeno.
Závěrem bylo shrnuto, že obsahem 1. jednání komise bylo projednání nových žádostí o
umístění do DPS Trutnov a přestěhování v rámci DPS Tichá 529.
Další jednání sociální komise se uskuteční ve středu 26.02.2020 od 15:30 hodin
v zasedací místnosti č. 301 budovy MěÚ Trutnov.
Další jednání se uskuteční ve čtvrtek 26.03.2020 15:00 hodin v zasedací místnosti
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č. 301 budovy MěÚ Trutnov.
Případná změna termínu a místa jednání bude všem členům včas oznámena.

Usnesení
KS 2020-1/1 Sociální komise navrhuje přijmout aktuální podobu pořadníků žadatelů o
umístění v domech s pečovatelskou službou.
Termín:
Hlasování:

22.01.2020
10 – 0 – 0

KS 2020-2/1 Sociální komise navrhuje nevyhovět žádosti paní Jarmily Fiedlerové o
přestěhování v rámci DPS Tichá 529.
Termín:
Hlasování:

22.01.2020
3–1–6

Čas konce jednání: 15:55 hod.
V Trutnově dne 22.01.2020
Zapsala: Bc. Olga Tomešová, tajemnice
Ověřila: Martina Vágner Dostálová, předsedkyně
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