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Návrh na usnesení RM

-

Zpracoval

Alena Illnerová

Předkládá

Mgr. Tomáš Eichler

Tomáš Faltus – žádost o zapůjčení holobytu

Porada vedení
dopor uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
ALTERNATIVA
Rada města Trutnova
A)
sch v alu je
01.01
přidělení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. b. 10 o vel. 1+1 pro p. Tomáše
Faltuse, trv. bytem Slévárenská 604, Trutnov na dobu určitou 2 měsíce.
Rada města Trutnova
B)
n esch v alu je
01.01
přidělení holobytu Na Dvorkách čp. 244 pro p. Tomáše Faltuse, trv.
bytem Slévárenská 604, Trutnov.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže.

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 26.05.2020

-

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová

Dne 20.05.2020 jsme obdrželi od p. Tomáše Faltuse, nar. 17.03.1981, trv. Slévárenská 604, TU
žádost o zapůjčení holobytu. V současné době žije s matkou Jaroslavou Faltusovou, nar. 18.09.1950
v nájmu na adrese Svažitá 357, Trutnov. NS jim končí k 31.05.2020 a ze strany pronajímatele
nebude NS prodloužena. Potud žadatel.
Ústně bylo p. Faltusem sděleno, že je v současné době na nemocenské, následně bude veden na ÚP
Trutnov. V současné době vyřizují péči o osobu blízkou. Jeho matka má problémy s pohybem. P.
Faltus pracoval jako řidič z povolání a byl mu odebrán ŘP na 3 roky.
P. Faltus dluží na FO MěÚ TU. Dluhy byly předány v r. 2019 k exekučnímu vymáhání na ÚP Trutnov.
P. Faltus byl již v r. 2019 veden na ÚP Trutnov.
Informace soc. pracovnice MěÚ Trutnov:
Matka žadatele pí Jaroslava Faltusová má podanou dne 29.04.2020 žádost o umístění do DPS
v Trutnově. Její žádost by měla být projednávána na nejbližším zasedání sociální komise, následně
v RM a poté zařazena na pořadník žadatelů o umístění v DPS.
P. Tomáš Faltus po dohodě a na základě jednání s adiktologem RIAPSU Trutnov – Mgr. Olgou
Trunečkovou si domlouvá pobytovou léčbu vzhledem ke své závislosti na užívání návykové látky.
Toto rozhodnutí je vždy na klientovi, musí být sám rozhodnut toto léčení dobrovolně absolvovat.
Teprve po absolvování této léčby by mu mohla být nabídnuta ze strany RIAPSU Trutnov možnost
ubytování.
Slévárenská 604, Trutnov – vlastnické právo Milan Fiedler, Kamenice 136, Náchod.
Svažitá 357, Trutnov – vlastnické právo Bytové družstvo Svažitá 357, Trutnov.
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Na Dvorkách čp. 244, holobyt č. 10 o vel. 1+1 (1. pokoj 13,00 m , 2. pokoj 20,00 m , sprchový kout
2
společný, WC 1,00 m ), elektrický přímotop, nájemné ve výši 2.105,00 Kč.
V současné době máme obsazeno 6 holobytů z 11 holobytů.

