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Josef Šivák – žádost o prodloužení zapůjčení holobytu

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

Rada města Trutnova
s c hvaluj e
01.01
Návrh na usnesení RM
prodloužení zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. b. 2 o vel. 0+1 p.
Josefu Šivákovi, trv. bytem Na Dvorkách čp. 244 na dobu určitou od
04.01.2021 do 04.01.2022.
Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže.

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 23.11.2020

-

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová

Dne 23.11.2020 jsme obdrželi od p. Josefa Šiváka, trv. Na Dvorkách čp. 244, Trutnov 2 žádost o
prodloužení zapůjčení holobytu č. 2.

Vyjádření Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví:
Soc. pracovnice MěÚ TU přišla s p. Šivákem do styku pouze při návštěvách pana Mikysky. Vždy byl
čistě oblečen a působil na ní spokojeným dojmem. Pomáhá paní Ferencové udržovat v domě klid a
pořádek (v rámci možností). Snažil se dohlížet na pana Mikysku. V případě potřeby se na něho může
obracet, stejně jako na paní Ferencovou. Je naprosto nekonfliktní. Prodloužení holobytu jen podpoří.
Již nepatří mezi klienty sociální práce na obci.
Vyjádření Odboru finančního:
Josef Šivák k 20.11.2020 nemá vedený žádný neuhrazený dluh vůči MěÚ Trutnov.
Vyjádření MEBYSu Trutnov s.r.o.:
Vše v pořádku.
Vyjádření RIAPSu Trutnov:
----------Vyjádření Odboru majetku města:
Nájemní smlouva na holobyt p. Šivákovi končí ke dni 03.01.2021.
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Na Dvorkách čp. 244, holobyt č. 2 o vel. 0+1 (1. pokoj 22,80 m , koupelna společná, WC 1,00 m ),
elektrický přímotop, nájemné ve výši 1.260,00 Kč.
P. Šivák pracuje v chráněné dílně v Trutnově.
V současné době je obsazených 8 holobytů z celkového počtu 11.

