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Důvodová zpráva:
Rada města Trutnova dne 24.02.2020 schválila přidělení bytu mimo „Zásady č.1/2018 Postup při
pronájmu obecních bytů“ o vel. 0+1 (1+1) p. Oldřichu Krupařovi, t.č. Domov Dolní zámek, nám.
A. Jiráska 44, Teplice nad Metují.
Informace soc. pracovnice MěÚ Trutnov:
Pan Krupař měl mít ukončen pobyt v Domově Dolní zámek v Teplicích nad Metují ke dni 29.02.2020.
Jelikož nebyly v té době dokončeny úpravy volného bytu, který se po konzultaci s MEBYSem a
Odborem majetku města jevil jako vhodný, soc. pracovnice kontaktovala telefonicky ředitelku zařízení,
Dagmar Kušlovou, se kterou již v loňském roce byl při místním šetření projednán možný návrat pana
Krupaře do Trutnova. Na základě telefonického jednání s paní ředitelkou ze dne 26.2.2020 byl jeho
pobyt výjimečně ještě jednou prodloužen s datem ukončení dne 16.3.2020, kdy ve 12:00 hodin bude
zařízení opouštět. Na ukončení jeho pobytu plynule navazuje příjem jiného klienta ze zdravotnického
zařízení, na kterém má zájem, nejen rodina, ale i pracovníci KÚ KHK, kteří rodině pomáhají
s umístěním.

Panu Krupařovi bylo rozhodnutím RM ze dne 24.02.2020 schváleno poskytnutí bytu mimo
zásady, který je vhodným řešením po propuštění z pobytové služby dne 16.03.2020 (domov se
zvláštním režimem Dolní zámek v Teplicích nad Metují). Z dostupných volných městských bytů
byl vytipován byt na Krakonošově náměstí, který však nesplňoval požadavky RM města na
vhodnost a bylo doporučeno najít vhodnější byt ve vzdálenějším centru města. Po zvážení
možností byl jako vhodnější vytipován byt zvláštního určení č. 4 v domě s pečovatelskou
službou R.Frimla 934, 54101 Trutnov, a to na dobu 6 měsíců. Kratší doba nájmu je stanovena
s ohledem na to, že přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou se řídí Zásadami č.
2/2016 - "Pravidla pro umisťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově" a
žádost pana Krupaře byla schválena v jiném režimu, tj. mimo zásady. Doba 6 měsíců je zvolena
z důvodu, že v současné době není možné dostatečně posoudit míru soběstačnosti klienta (tj.
zda bude potřebovat zajistit dopomoc při chodu domácnosti, vaření, úklid apod.) pro další
setrvání v bytě zvláštního určení. Během užívání bytu dojde k posouzení jeho schopností a na
základě zjištěných skutečností a doporučení lékaře bude podána žádost o umístění v domě
s pečovatelskou službou nebo nalezen jiný vhodný městský byt mimo dům s pečovatelskou
službou.
Jedná se o byt v domě s pečovatelskou službou 1+kk, kde je stanoveno měsíční nájemné ve výši
792,00 Kč.
Cena za služby činí: STA 20,00 Kč/byt, výtah 40,00 Kč/osobu, osvětlení 40,00 Kč/osobu, úklid 90,00
Kč/byt, domovní odpad 45,00 Kč/osobu dle trvalého pobytu, Sv 150,00 Kč/osobu, ohřev TV 300,00
Kč/osobu, teplo 800,00 Kč/byt, domovní služby 30,00 Kč/osobu.

