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Andrej Mačo – žádost o zapůjčení holobytu

Porada vedení
dopor uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
PORADA VEDENÍ DOPORUČUJE ALTERNATIVU A)
Rada města Trutnova
A)
n esch v alu je
01.01.
přidělení holobytu Na Dvorkách čp. 244 pro p. Andreje Mačo, trv. bytem
Slovanské nám. 165, Trutnov.
Rada města Trutnova
B)
sch v alu je
01.01
přidělení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. b. 9 o vel. 0+1 pro p. Andreje
Mačo, trv. bytem Slovanské nám. 165, Trutnov na dobu určitou 6 měsíců.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Dne 21.10.2020 jsme obdrželi od p. Andreje Mačo, nar. 1939, trv. Slovanské nám. 165, Trutnov žádost
o zapůjčení holobytu. Žádá o přidělení sociálního bydlení z důvodu nastalé a těžké životní situace. Do
nynější doby bydlel s bývalou manželkou v domě s pečovatelskoiu službou v bytě, který jí byl přidělen
ještě v době, kdy byli manželé. Po rozvodu bude manželce tento byt odebrán a přidělen byt pro jednu
osobu, kde žadatel již nemůže být. Bývalá manželka taktéž nechce v bytě bývalého manžela. Trvalé
bydliště má na Městském úřadu v Trutnově. Za této situace nemá momentálně vůbec kam jít a tím se
z něho ze dne na den stane bezdomovec. Dne 22.12.2020 mu bude 81 let a na ulici by zcela jistě
nevydržel. Město Trutnov velice prosí o přidělení alespoň jedné místnosti, kde by mohl prozatím bydlet.
Pobírá starobní důchod, tedy s platbou za byt by žádný problém nebyl. Vždy byl spořádaný a pracovitý
občan města až do důchodového věku, proto prosí, aby mu bylo v tomto vyhověno. Vůbec si nedokáže
představit, co v případě, že by mu nebylo vyhověno. Potud žadatel.
Na MEBYSu Trutnov s.r.o. ani na FO MěÚ Trutnov žádné dluhy nemá.
V současné době máme obsazeno 7 holobytů z 11 holobytů.
Příloha:
Vyjádření sociální pracovnice MěÚ Trutnov
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem

-

Kontrola materiálu právníkem

-

Datum: 03.11.2020

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová

Mačo Andrej – vyjádření k zapůjčení holobytu
Panu Mačovi je 80 let. Aktuálně stále bydlí v DPS Tichá 529 v bytě společně
s bývalou manželkou Elenou Mačovou.
Paní Mačová dostala přidělen byt pro jednotlivce od 1.11.2017.
Pan Mačo si opakovaně podal žádost o byt v DPS v roce 2017 a 2018, kdy také
nebyl zařazen na pořadník neboť neměl 15 bodů. Jeho žádost z října 2018 byla
projednána v sociální komisi 06.02.2019 a v RM 11.02.2020.
Dne 8.3.2019 spolu p. Mačo s pí Mačovou znovu uzavřeli manželství a pí Mačová
požádala o výměnu bytu pro jednotlivce za byt pro dvojici. 14.10.2019 se společně
přestěhovali do bytu 1+1. NS byla uzavřena na dobu určitou od 14.10.2019 do
13.10.2020, v NS byli uvedeni oba.
Dne 10.06.2020 pí Mačová oznámila, že žádá o přestěhování do bytu 1+kk, neboť se
s panem Mačem rozvedla (rozsudek ze dne 26.5.2020) a pan Mačo s ní již delší
dobu nežije, odstěhoval se. Žádost o výměnu bytu byla paní Mačové schválena na
jednání RM 29.09.2020. Nájemní smlouva na byt 1+1 bude od 14.10.2020 uzavřena
pouze s pí Mačovou, až se uvolní byt 1+kk, bude jí nabídnut. Pan Mačo si
24.09.2020 podal žádost o přidělení bytu v DPS, nebyl zařazen do pořadníku,
protože nedosáhl potřebného počtu bodů – schváleno také na jednání RM
29.09.2020.
Pan Mačo pobírá starobní důchod, přiznaná výše 11.003 Kč, po exekučních
srážkách je mu vypláceno 9.638 Kč.
Panu Mačovi je 80 let. Bolí ho záda, nosí bederní pás. Průkaz ZTP nemá. V pohybu i
sebeobsluze je soběstačný.
Pan Mačo má 7 dětí, několik z nich žije s rodinami v Trutnově. Uvádí, že u dětí bydlet
nemůže, ani mu nijak nepomáhají. Mají své vlastní děti a své starosti.
S klientem byla jeho bytová situace řešena již dříve. V prosinci 2017 bylo panu
Mačovi zajištěno bydlení na České čtvrti u soukromého majitele, 1 pokoj a společné
sociální zařízení a kuchyň. V dubnu 2018 klient sdělil, že mu bydlení na České čtvrti
nevyhovuje, je to v kopci a fyzicky nezvládá tam vyjít. Chtěl si opět podat žádost o
byt v DPS, uváděl, že se ptá na ubytovnách, ale nikde nemají volno. Kdy se
naposledy ptal nebyl schopen uvést. Se správcem ubytovny Unimo bylo za
přítomnosti klienta telefonicky domluveno, že mají volné místo a klient se má přijít
domluvit. Dále se již pan Mačo neozval až do 10/2018, kdy si znovu podal žádost o
byt v DPS Tichá 529.
Na zajištění komerčního pronájmu klient nemá finanční prostředky. Prostředky nemá
ani na získání bytu obálkovou metodou – nemá žádné úspory. Finance by mu stačily
na uhrazení ubytoven Unimo v Trutnově, Ararat v Úpici a ubytovny ve Rtyni
v Podkrkonoší. Momentálně nejsou na těchto ubytovnách volná místa, tento stav je
dlouhodobý a hlavně během zimního období se místa neuvolňují.
26.10.2020
Zapsala: Mgr. Petra Junková

