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Odbor
majetku města

Zpracovala

Ing. Štěpánka Musilová

Předkládá

Mgr. Tomáš Eichler

Přidělení bytů mimo „Zásady č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních
bytů“ po dobu nouzového stavu v souvislosti s onemocněním COVID-19

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Rada města Trutnova
pov ěřuje
01.01
Mgr. Tomáše Eichlera, místostarostu města, k rozhodování o přidělování
obecních bytů po dobu nouzového stavu za účelem izolace osob
z důvodu rizika nákazy onemocněním COVID-19, nařízené karantény,
výkonu specifických činností v rámci nouzového stavu (např. jednotky
IZS) a dalších mimořádných situací vyplývajících z usnesení vlády o
vyhlášení nouzového stavu.
ukládá
02.01
Mgr. Tomáši Eichlerovi, místostarostovi města, informovat RM o
přidělených bytech dle výše uvedeného pověření, kdy užívání
přiděleného bytu přesáhne 29 dnů.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže
Příloha:
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o povinnosti zajistit objekty, v nichž se budou moc
zdržovat některé osoby, kterým byla nařízena karanténní opatření
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem

-

Kontrola materiálu právníkem:
Datum: 02.04.2020

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová v. r.

Důvodová zpráva:
Usnesením vlády ČR č. 341 bylo hejtmanům uloženo bez zbytečného odkladu zajistit ve spolupráci se
starosty obcí s rozšířenou působností s přihlédnutím k místním podmínkám a potřebám po konzultaci
s příslušnou krajskou hygienickou stanicí systém péče o osoby bez přístřeší a osoby vykázané z
důvodu domácího násilí podle § 44 zákona o Policii České republiky, u nichž bylo diagnostikováno
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS CoV-2 a nebyly hospitalizovány, nebo
jimž byla nařízena karanténa. Hejtman pak navíc uložil starostům obcí s rozšířenou působností zajistit
provoz a zásobování takových objektů.
Osoby vykázané z obydlí z důvodu domácího násilí budou umisťovány v objektu v Náchodě.

