
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 18.5.2020

NSS - návrh na přidělení bytu v DPS, žádost o prominutí nájemného za provozovnu v DPS, žádost o 
souhlas s přijetím finančních darů

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

1. návrh na přidělení bytu v DPS o velikosti 1 + kk, č. 9, přízemí, část "A" (Příloha č. 1)
2. žádost o prominutí nájemného za provozovnu pedikúry v DPS (Příloha č. 2) za období od 12.3.2020 do 
10.5.2020 z důvodu vyhlášených vládních opatření proti šíření nákazy COVID 19
3. žádost o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného (4 000,- Kč na nákup ochranných 
roušek, 28 600,- na projekt Propojujeme generace)

zák. č. 250/2000 Sb., Zřizovací listina Čl. 6 bod 4

I. Rada města schvaluje
přidělení bytu č. 9 o velikosti 1+kk, v přízemí, část "A" v Domě s pečovatelskou službou, Žďárská 68, 592 
31 Nové Město na Moravě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě; 
náhradníkem je stanovena ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě, dle 
přílohy č. 1.

II. Rada města souhlasí
s prominutím nájemného ze strany Novoměstských sociálních služeb, Ždárská 68, 592 31 Nové Město na 
Moravě, okres Žďár nad Sázavou ve výši 3 216,- Kč z důvodu uzavření provozovny pedikúry v Domě s 
pečovatelskou službou, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě v době vyhlášení nouzového stavu v 
souvislosti s COVID 19 za období od 12.3.2020 do 10.5.2020, dle přílohy materiálu č. 2.

III. Rada města uděluje souhlas
Novoměstským sociálním službám, Žďárská 68, 592 31 Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, 
IČ 48899097 k přijetí finančních darů účelově určených dle přílohy č. 3.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek
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Schvalovatel: Mgr. Alena Lukášová

Zpracovatel: Mgr. Alena Lukášová

Vyjádření: 1. Bytová komise projednala předložený návrh na přidělení bytu v DPS a 
doporučuje radě města ke schválení.
2. Odbor ŠKSV po projednání s odborem FIN doporučuje souhlasit s 
prominutím nájemného dle žádosti.
3. Odbor ŠKSV doporučuje udělit souhlas k přijetí finančních darů účelově 
určených.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Ing. Hana Janů, ředitelka Novoměstských sociálních služeb, předkládá 
radě města ke schválení:

1. návrh na přidělení bytu v DPS o velikosti 1 + kk, č. 9, 1. 
přízemí, část "A" (Příloha č. 1)
Byt č. 9 by bylo možné přidělit s ohledem na jeho polohu v DPS a 
zdravotně sociální situaci současných vhodných žadatelů těmto 
zájemcům:
- ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na 
Moravě
náhradníci:
- ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě
- ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě
- ░░░░ ░░░░ ░ , nar. ░░░ , ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě

Bytová komise projednala výše uvedený návrh a doporučila přidělit byt v 
DPS dle návrhu  Mgr. Ing. Hany Janů, ředitelky NSS, ░░░░ ░░░░ 
░░░░ ░░ , nar. ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město na Moravě, 
náhradníkem byla stanovena ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ nar. ░░░ , 
░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě.

2. žádost paní Marie Košíkové, IČ 887 33 691, 592 33 Radešínská 
Svratka 157, o snížení (popř. odpuštění) nájmu za období od 
12.3.2020 do 10.5.2020 za období, kdy byla uzavřena její provozovna 
pedikúry v DPS z důvodu vládních opatření proti šíření nákazy COVID 19.
Výše měsíční zálohy činí 3 500,- Kč (nájemné 1 608,- + 1 892,-  Kč 
záloha na služby)
Návrh na prominutí nájemného:    1 608 x 2 = 3 216,- Kč

3. žádost o souhlas s přijetím finančního daru účelově určeného 
4 000,- Kč na nákup ochranných roušek:   finanční dar poskytla ░░░░ 
░░░░ ░░░░ ░░ 
28 600,- na projekt Propojujeme generace:   finanční dar poskytla DM 
drogerie, v rámci tohoto projektu je možné zafinancovat aktivizační 
programy seniorů
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Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 návrh na přidělení bytu v DPS (Neveřejná)
Příloha - Příloha č. 2 žádost o prominutí nájemného (Veřejná)
Příloha - Příloha č. 3 žádost o souhlas k přijetí finančních darů účelově 
určených (Neveřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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