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Alena Fialová, trv.bytem Náchodská 19 – žádost o uzavření nájemní smlouvy
na holobyt

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
so uhla sí
01.01
s uzavřením nájemní smlouvy na holobyt Na Dvorkách 244, č.b. 7, 2. podlaží o
vel. 0+1 s pí Alenou Fialovou, trv. bytem Náchodská 19, Trutnov 3 na dobu
určitou od 01.03. 2016 do 31.08. 2016.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
viz níže

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem
Kontrola materiálu právníkem před PV
Datum: 16. 02. 2016

Podpis vedoucího odboru Ing. Radek Hojný

Dne 08.02. 2016 jsme obdrželi od pí Aleny Fialové, trv. bytem Náchodská 19, Trutnov 3 žádost o přidělení
holobytu Na Dvorkách 244, Trutnov 2. Její současná bytová situace je velmi nepříznivá. Nyní bydlí na
ubytovně Diakonie Broumov v Úpici. Vzhledem k tomu, že Diakonie Broumov obdržela výpověď z nájmu
nemovitosti, je nucena se do 15.03. 2016 vystěhovat. V současné době je také žadatelkou o umístění v DPS
Trutnov. Běžné nájemní bydlení si nemůže dovolit, protože není schopna zaplatit požadované kauce. Finanční
závazky vůči městu Trutnovu nemá. Na řešení své situace spolupracuje se sociální pracovnicí MěÚ Trutnov.
Potud žadatelka.
K žádosti žadatelky doložena kopie výpovědi nájemního vztahu Diakonii Broumov na adrese Svornosti 415,
Úpice.
Doporučení soc. pracovnice MěÚ Trutnov:
Paní Alena Fialová, nar. 29.09. 1955, trv. Náchodská 19, Trutnov 3 spolupracuje na řešení své sociální situace
týkající se především bydlení s odd. soc. již od dubna 2015. Již několik let žije na ubytovně Diakonie Broumov
v Úpici. Soužití zde pro paní Fialovou není jednoduché, ze strany spolubydlících totiž dochází k jejímu
psychickému týrání a zneužívání. Syn paní Fialové nyní nejeví zájem pomoci své matce, žije v Praze. Nikoho
dalšího z rodiny nemá. Bohužel se nepodařilo do této doby zajistit jiné, pro ní finančně dostupné bydlení. Jako
příjemkyně invalidního důchodu není schopna si sehnat běžné nájemní bydlení, nemá na požadované kauce.
Během spolupráce na řešení této situace bylo podáno několik žádostí o přidělení bytu v DPS v téměř celém
správním obvodě Trutnov i mimo něj. Možnost bydlení v domě s pečovatelskou službou by pro paní Fialovou
znamenalo konečně klidné a důstojné bydlení. Dne 21. ledna 2016 byla sociální komisí Rady města Trutnova
doporučena k zařazení na pořadník žadatelů o přidělení bytu v DPS Trutnov. Vzhledem k tomu, že Diakonie
Broumov obdržela výpověď z nájmu nemovitosti, je paní Fialová nucena se do 15.03. 2016 ze svého
stávajícího bydlení vystěhovat. Příležitost bydlet v holobytě Na Dvorkách je pro ni přechodné řešení nastalé
situace okolo výpovědi z nájmu prostor ubytovny. Vůči městu Trutnovu nemá žádné dlužné pohledávky. Na
základě výše uvedených informací a současné tíživé sociální situace paní Fialové soc. pracovnice doporučuje
přidělení holobytu včetně zařízení holobytu (měřidlo a přímotop).
V současné době jsou obsazeny pouze 4 holobyty a 7 holobytů je volných.

