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Datum projednání v PV

15.03.2021

Odbor
majetku města

Datum projednání v RM 23.03.2021
Datum projednání v ZM
Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

-

Zpracoval

Alena Illnerová

Předkládá

Mgr. Tomáš Eichler

Růžena Cejzlarová – 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.
zapůjčení holobytu Na Dvorkách čp. 244 pro pí Růženu Cejzlarovou, trv.
bytem Slovanské nám. 165, Trutnov.

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 pro pí Růženu
Cejzlarovou, trv. bytem Slovanské nám. 165, Trutnov na dobu určitou 6
měsíců.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže.

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem

-

Kontrola materiálu právníkem

-

Datum: 16.03.2021

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová
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Žádost o zapůjčení holobytu od pí Růženy Cejzlarové, trv. Slovanské nám. 165, Trutnov ze dne
10.03.2021.
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Vyjádření Odboru sociálních věcí,školství a zdravotnictví:
Byla ji nabídnuta pomoc s hledáním ubytování v polovině ledna 2021, kdy se pohybovala v denních
hodinách v objektu holobytu ( v bytě pana Mikysky). Opakovaně dne 15.2.2021 při depistáži v
noclehárně. Předány základní informace o možnostech sociální pomoci. Dne 8.3.2021 požádala o
potravinovou pomoc a zároveň o sepsání žádosti o holobyt. V naší databázi klientů je od roku 2016, je
finančně gramotná, nepotřebuje dohled, není klientem Riapsu. V mém zájmu byla pro zdravotní stav uvedla, že je těhotná, lékaře uvedla Mudr. Vamberu. Doufám, že se jedná o přechodný stav, je
schopna platit nájem a bydlet v komerčním bytě. Je schopna pracovat. Přikláněla bych se k omezené
smlouvě, není to řešení její situace.

Vyjádření Mostu k životu Trutnov:
Monika Hillebrandová
ředitelka Most k životu Trutnov
Paní Růžena je uživatelkou dočasné noclehárny Most k životu Trutnov. 15 dní strávila v karanténě
v penzionu Atrium. Zde projevila schopnosti postarat se o domácnost, kdy vařila pro všechny ostatní
uživatele a starala se o pořádek. Byla velmi důsledná a behěm pobytu v Atriu s ní nebyl žádný
problém. Určitě bych přidělení holobytu podmínila pravidelným kontaktem se sociální pracovnicí, se
kterou by paní Růžena řešila další životní oblasti a problémy.

Vyjádření Odboru finančního:
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Vyjádření MEBYSu Trutnov s.r.o.
Vše v pořádku.
Vyjádření RIAPSu Trutnov:
---------------Vyjádření Odboru majetku města:

2

2

Na Dvorkách 244, č.b. 9, 2. NP o vel. 0+1 (1. pokoj 23,50 m , sprchový kout společný, WC 1,00 m ),
elektrický přímotop, nájemné ve výši 1.506,00 Kč.
V současné době máme obsazeno 9 holobytů z 11 holobytů. (2 holobyty jako noclehárna)

