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Sabina Galová – žádost o zapůjčení holobytu

Porada vedení
dopor uč uj e
Návrh na usnesení PV 01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
PORADA VEDENÍ DOPORUČUJE ALTERNATIVU A)
Rada města Trutnova
A)
n esch v alu je
01.01.
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, Trutnov 2 pí Sabině Galové,
trv. bytem Slovenská 272, Trutnov 2.
Návrh na usnesení RM

Rada města Trutnova
B)
sch v alu je
01.01
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244, č. b. 9 o vel. 0+1 pí
Sabině Galové, trv. bytem Slovenská 272, Trutnov 2 na dobu určitou
od15.12.2020 do 15.06.2021.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže.

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem

-

Kontrola materiálu právníkem před PV

-

Datum: 09.12.2020

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová

Dne 19.11.2020 jsme obdrželi od pí Sabiny Galové žádost o zapůjčení holobytu z důvodu špatné
finanční situace.

Vyjádření Odboru sociálních věcí, školství a zdravotnictví:
-----------Vyjádření Odboru finančního:
Žadatelka i její rodiče, kteří by se v případě zapůjčení holobytu stěhovali k dceři, mají dluhy za svoz
odpadu.
Vyjádření MEBYSu Trutnov s.r.o.:
Bylo doloženo vůči p. Ivanu Galovi:
- OS Trutnov ze dne 16.03.2003 – Návrh na nařízení exekuce k zaplacení jistiny 2.314,00 Kč, náklady
z předcházejícího řízení – 534,00 Kč, 2.250,00 Kč – náklady tohoto řízení
- platební rozkaz Ro 1400/2000-18 ze dne 19.10.2000 o zaplacení 4.270,00 Kč a 534,00 Kč – náklady
řízení
- OS Trutnov – Návrh na nařízení exekuce ze dne 16.03.2003 k vymožení poplatku 4.765,00 Kč,
nákladů předcházejícího řízení 507,00 Kč a 2.250,00 Kč nákladů tohoto řízení
- platební rozkaz Ro 905/95-3 o zaplacení částky 5.480,00 Kč s příslušenstvím a 507,00 Kč náklady
řízení
U paní Sabiny Galové nevedu žádný dluh.
Pan Ivan Gal – exekuce na dluh byt v čp. 173 Polská , Trutnov – splácí poplatek z prodlení dle pl.r. Ro
905/95 a Ro 1400/2000.
Platební rozkazy s exekučním příkazem.
Splátky jdou z exekutorského úřadu. Za rok 2020 – 3.000,00 Kč / poslední splátka 13.10.2020 –
600,00 Kč/.
Dle mého mu zbývá poplatek, částku jsem nechala ověřit u JUDr. Mourové .
U p. Gála máme vyčíslen poplatek od exekutora na částku 26.796,00 Kč ke dni 02.07.2018. Tedy
zbývá k úhradě 23.316,57 Kč.
Vyjádření RIAPSu Trutnov:

Nepříznivá sociální situace rodiny Galových

Rodina Galová se dostala do nepříznivé sociální situace z důvodů nedostatku finančních
prostředků. V současné době bydlí v nájemním bytě, kde pobývají již 15 let. Pro nedostatek
finančních prostředků se dostali do finanční krize a nejsou již schopni nadále hradit náklady za
nájemní byt pronajímateli. Pronajímatel pro nezaplacení nájemného s rodinu Galových k 30.11.2020
ukončí nájemní vztah. Rodina bude k tomuto datu bezpřístřeší a bezprizorní. Otec pobírá invalidní
důchod a matka je v současně době nezaměstnaná. Dcera Sabina, která odešla ze Střední lesnické
školy v současné době nastoupila na učňovský obor cukrářka. Sabina dochází od 04.11.2020 do
zařízení CDZ Riaps v Trutnově, kvůli duševnímu onemocnění, kterým trpí. Současná bytová situace jí
bohužel na zdravotním stavu neprospívá, potřebuje klid a pohodu pro úspěšnou léčbu a studium,
které probíhá formou on-line výuky.
Tímto vás žádáme o zapůjčení holobytu či sociálního bytu, který by v současné době vyřešil naší
bytovou situaci a zlepšil tím náš celkový rodinný stav.

Vyjádření Odboru majetku města:
2

2

Na Dvorkách čp. 244, holobyt č. 9 o vel. 0+1 (1. pokoj 23,50 m , WC 1,00 m ), elektrický přímotop,
nájemné ve výši 1.516,00 Kč.

Žadatelka Sabina Galová, nar. 2001 je s rodinou Irenou Galovou, nar. 1966, matkou a Ivanem
Galem, nar. 1954, otcem v nájmu Slovenská 272, Trutnov 2.

Slovenská 272, Trutnov 2 – vlastník MUDr. Petr Vyškovský, K Poříčské stráni 473, Trutnov.
Pí Irena Galová telefonicky sdělila, že neuhradili 2 nájmy na bytě Slovenská 272, Trutnov 2, z toho
důvodu dostali výpověď z nájmu bytu. Je vedena na ÚP Trutnov, její manžel Ivan Gal je ve starobním
důchodu, dcera Sabina Galová je na ÚP Trutnov, dálkově studuje střední školu – obor cukrář. Od
08/2020 do 10/2020 byla hospitalizovaná v Kosmonosích.
V současné době máme obsazeno 8 holobytů z 11 holobytů.

