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Michal Groer – žádost o zapůjčení holobytu

Porada vedení
Návrh na usnesení PV d o p o ru ču je
01.01
Radě města přijmout níže uvedené usnesení.
ALTERNATIVA
Rada města Trutnova
A)
s c hvaluj e
01.01
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. b. 11 o vel. 0+1 p. Michalu
Groerovi, trv. bytem Benešova 442, Trutnov 3 na dobu určitou od
15.12.2020 do 15.06.2021.
Návrh na usnesení RM
Rada města Trutnova
B)
nes c hvaluj e
01.01.
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, Trutnov 2 p. Michalu Groerovi, trv.
bytem Benešova 442, Trutnov 3.
Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže.

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem

-

Kontrola materiálu právníkem před PV

-

Datum: 30.11.2020

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová

Dne 18.11.2020 jsme obdrželi od p. Michala Groera, nar. 1997, trv. Benešova 442, Trutnov 3 žádost o
zapůjčení holobytu z důvodu jeho nepříznivé situace.

Vyjádření Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví:
Doplňuji informace o klientovi sociální práce Michalu Groerovi. V průběhu od 5.11.2020 do 18.10.2020
bylo provedeno 5 kontaktů sociální práce. První kontakt byla žádost o pomoc ještě v Odolově
(zasla dopis). Po propuštění z VTOS chtěl okamžitě bydlet sám, začít pracovat a podporovat dceru.
Hotovost na zaplacení kauce po VTOS neměl. Ubytování na ubytovně Horal a Unimo by bylo
demotivující, shodou okolností bylo obsazeno (v zimních měsících je plno). Před výkonem soustavně
pracoval uvedl pohostinství v Janských Lázních (firma Ski Resort), Obálky Svoboda nad Úpou, Bak
Trutnov. Trvalé bydliště má z minulosti, kdy bydlel s matkou, matka o bydlení přišla. Není to klasický
obyvatel holobytu, má zájem o přechodné bydlení, než si vydělá na kauci a bude schopen bydlet v
komerčním nájmu.
Matka pracuje, společně obývají 1+kk v ubytovně Janské Lázně.
Z registru ÚP je patrné, že dávka HmN prozatím nebyla vyplacena, pravděpodobně ani nežádal.
Dá se odvodit, že pracuje. Sociální práci v případě ubytování nebude potřebovat.
Vychováván v dětském domově, vyučen zedníkem v Hostinném.
Vyjádření Odboru finančního:
Michal Groer k 19.11.2020 nemá vedený žádný neuhrazený dluh vůči MěÚ Trutnov (dluh z roku 2018
doplacený dne 16.11.2020).
Vyjádření MEBYSu Trutnov s.r.o.:
Michal Groer nemá žádný dluh na MEBYSu Trutnov s.r.o.
Vyjádření RIAPSu Trutnov:
-----------Vyjádření Odboru majetku města:
2

2

Na Dvorkách čp. 244, holobyt č. 11 o vel. 0+1 (1. pokoj 24,10 m , WC 1,00 m ), elektrický přímotop,
nájemné ve výši 1.492,00 Kč.
V současné době máme obsazeno 8 holobytů z 11 holobytů.

