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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

20.09.2021

Odbor
majetku města

Datum projednání v RM 29.09.2021
Datum projednání v ZM
Název materiálu

Zpracoval

Alena Illnerová

Předkládá
Mgr. Tomáš Eichler
Petr a Eva Faistauerovi – žádost o přidělení městského bytu (sociální, krizový)
a nebytového prostoru

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Porada vedení
dopor uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
PORADA VEDENÍ DOPORUČUJE ALTERNATIVU A)
ALTERNATIVA
A)
Rada města Trutnova
n esch v alu je
01.01
přidělení městského bytu (sociálního bytu, krizového bytu, holobytu), ani
nebytového prostoru sourozencům Petru a Evě Faistauerovým, trv. Voletinská
247, Trutnov 3.

Návrh na usnesení RM

B)
Rada města Trutnova
sch v alu je
01.01
přidělení bytu mimo „Zásady č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů“ o
vel. 1+2 sourozencům Petru a Evě Faistauerovým, trv. bytem Voletinská 247,
Trutnov 3 na dobu určitou 6 měsíců.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem

-

Kontrola materiálu právníkem před PV:
Datum: 21.09.2021

Podpis za Odbor majetku města Ing. Miroslava Šormová
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Žádost o přidělení městského bytu vč. nebytového prostoru od sourozenců Petra a Evy
Faistauerových, trv. bytem Voletinská 247, Trutnov 3 na dobu určitou 6 měsíců příp. 1 rok.
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Vyjádření Odboru finančního:
Dluhy za odpad od 01/2020.
Vyjádření MEBYSu Trutnov s.r.o.
Vše v pořádku.

Vyjádření Odboru sociálních věcí,školství a zdravotnictví:
U pana Faistauera Petra se sestrou, nevidím jinou možnost řešení jejich sociální situace, doporučila
bych osobní návštěvu objektu Na Dvorkách 244, aby měli konkrétní představu. Je kontaktován
Riaps, od poloviny října bude sestra v evidenci uchazečů ÚP Trutnov.

Vyjádření RIAPSu Trutnov:
------------------Vyjádření Odboru majetku města:
Voletinská 247, Trutnov 3 – vlastnické právo DIANA SEVEN, a.s., Voletinská 252, Trutnov 3.
Žadatelé žádají o krizový byt. V souladu se „Zásadami č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů“
je krizový byt určen především rodinám s dětmi a jednotlivcům, kteří se nacházejí v ohrožení zdraví či
života. Krizový byt řeší Odbor SVŠZ MěÚ Trutnov a smlouva o výpůjčce je uzavírána max. na 10 dní.
U sociálního bytu žadatel pobířá dávky v hmotné nouzi a nemá dluh evidovaný Městským úřadem
Trutnov, ani vůči společnosti MEBYS Trutnov s.r.o.
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Nebytový prostor, ve kterém by se měl uskladnit nábytek cca 60 m město Trutnov nemá k dispozici.

