
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
20. Rady města

konané dne 20.1.2020

NSS - návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o úpravu bytu v DPS; CZ - výše úhrad za poskytování 
sociální služby

Ing. Hana Janů, ředitelka Novoměstských sociálních služeb a Centra Zdislava, předkládá radě města:

1. Návrh na přidělení bytu v DPS (příloha č. 1)
Jedná se o byt o velikosti 1 + kk č. 94, 1. patro, část "D" v DPS 
NSS evidují seznam všech žadatelů o přidělení bytů v DPS - seznam žadatelů byl na vyžádání RM v 2/2019 
vložen na portál RM podkladům schůze RM č.5

2. Centrum Zdislava - Úhradovník za poskytování sociální služby platný od 1.1.2020 (příloha č.2)

3. Žádost nájemce bytu č. 4 v půdní vestavbě v budově DPS o rekonstrukci koupelny (příloha č. 3)

§ 102 odst. 3 písm. z. o obcích; 2. Příkazní smlouva ze dne 1.1.2006, čl. 2 bod 4.

I. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 94 o velikosti 1+kk v 1. patře, část "D" v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě panu 
░░░░ ░░░░ , nar. 1936, bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena paní 
░░░░ ░░░░ , nar. 1934, bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, dle přílohy č. 1.

II. Rada města bere na vědomí
výši úhrad za poskytováné sociální služby v Centru ZDISLAVA v roce 2020 dle přílohy č.2.

III. Rada města schvaluje
na základě žádosti paní░░░░ ░░░░ ░ provedení rekonstrukce koupeĺny v bytě č. ░ v půdní vestavbě v 
budově DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě  (dle přílohy č. 3) s tím, že veškeré úpravy bude 
žadatelka realizovat na vlastní náklady a nebude požadovat finanční náhradu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Page 1 of 2Návrh usnesení RM 20.1.2020

15.01.2020https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Vyjádření: 1. Návrh na přidělení bytu byl projednán a schválen bytovou komisí. 
Doporučujeme přidělení bytu dle návrhu Ing. Janů, ředitelky NSS.
2. Nový Úhradovník byl projednán s vedením města v září 2019 při 
projednávání rozpočtu na rok 2020.
3.  Odbor ŠKSV doporučuje radě města vyhovět žádosti nájemce bytu č. 
4 v DPS.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: 1. Přidělení bytu v DPS by bylo možné přidělit s ohledem na jeho 
polohu v budově a zdravotně sociální situaci současných vhodných 
žadatelů těmto zájemcům:
-  ░░░░ ░░░░ , nar. 1936, bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě
-  ░░░░ ░░░░ , nar. 1934, bytem░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na 
Moravě

2. Centrum Zdislava předkládá radě města na vědomí v návaznosti na 
schválený hospodářský plán nový Úhradovník za poskytování 
sociální služby. Ceník je platný od 1.1.2020 a byl projednán s vedením 
města v září 2019 při projednávání rozpočtu na rok 2020. Předpokládané 
navýšení tržeb pro rok 2020 je již zapracováno v hospodářském plánu. 

3. V návaznosti na Příkazní smlouvu z 1.1.2006 čl. 2 bod 4 je radě města 
předkládána žádost paní ░░░░ ░░░░ ░ ze dne 25.11.2019. 
Nájemkyně žádá o možnost zrekonstruovat ve svém bytě koupelnu 
s tím, že by stávající vanu nahradila novým sprchovým koutem. Veškeré 
náklady s tím spojené bude hradit žadatelka a nebude požadovat finanční 
náhradu.

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 Návrh na přidělení bytu v DPS (Neveřejná)
Příloha - Příloha č. 2 Úhradovník Centra Zdislava na rok 2020 (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 3 Žádost o rekonstrukci koupelny v bytě v DPS 
(Neveřejná)
Příloha - Příloha č. 4 Úhradovník Centrum Zdislava 2018 (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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