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Pavel Vojtěch – žádost o prodloužení zapůjčení holobytu

Porada vedení
d o p o ru ču je
Návrh na usnesení PV 01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.

Návrh na usnesení RM

ALTERNATIVA
Rada města Trutnova
A)
s c hvaluj e
01.01
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. b. 7 o vel. 0+1 p. Pavlu
Vojtěchovi , trv. bytem Na Dvorkách 244, Trutnov 2 na dobu určitou
od 04.12.2020 do 04.06.2021.
Rada města Trutnova
B)
nes c hvaluj e
01.01.
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. b. 7 o vel. 0+1 p. Pavlu
Vojtěchovi, trv. bytem Na Dvorkách 244, Trutnov 2.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže.

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem

-

Kontrola materiálu právníkem před PV

-

Datum: 09.11.2020

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová

Dne 09.11.2020 jsme obdrželi od p. Pavla Vojtěcha, trv. Na Dvorkách čp. 244, Trutnov 2 žádost
o prodloužení nájemní smlouvy na holobyt č. 7. Nájemné řádně a včas hradí. Jiné bydlení si
nenašel.
Dle doporučení RM dochází do Kontaktního centra RIAPSu Trutnov. Pravidelně navštěvuje sociální
pracovnici Stacionáře RIAPSu Trutnov pí Kristýnu Haasovou, Dis., také je v kontaktu se sociální
pracovnicí SVŠZ Bc. Jetmarovou. S bydlením v holobytu je spokojen a rád by si ho udržel i nadále.
Jedná se o jeho první samostatné bydlení. Nedovedl odhadnou náklady na vytápění, elektrické topení
je velmi nákladné (má splátkový kalendář od firmy ČEZ) a učí se vycházet se sousedy. Je si vědom
přestupků, kterých se v rámci soužití dopustil, v jeho chování nebyl úmysl, pouze nezkušenost. Ví, že
dostal velkou šanci samostatně bydlet, rád by se o to ještě opakovaně pokusil. Potud žadatel.
NS na holobyt p. Vojtěchovi končí 03.12.2020.
Na FO MěÚ TU dluh nemá. Na MEBYSu Trutnov s.r.o. je neuhrazeno nájemné ve výši 4.146,00 Kč
za měsíce září a říjen 2020.
Na ČEZu je nedoplatek ve výši 17.000,00 Kč. Měsíční zálohy byly zvýšeny na částku 2.590,00 Kč a
odpojena el.energie.
Dle sdělení soc. pracovnice navštěvuje každý den svoji matku, která bydlí v HSM. Využívá
potravinářskou banku.
Do domu Na Dvorkách 244, Trutnov 2 nevědomky pouštěl cizí lidi, otevřel jim hlavní dveře
v domnění, že jdou za sousedy. Ty se zdržovali na chodbě a obtěžovali dívku, která je
v pěstounské péči u pí Ferencové (bydlí v bývalém služebním bytě v přízemí domu).
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Na Dvorkách čp. 244, holobyt č. 7 o vel. 0+1 (1. pokoj 25,30 m , koupelna společná, WC 1,00 m ),
elektrický přímotop, nájemné ve výši 1.638,00 Kč + zálohy na služby 485,00 Kč.
V současné době máme obsazeno 7 holobytů z 11 holobytů.

