
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 18.1.2021

NSS - návrh na přidělení bytů v DPS, žádost nájemce o stavební úpravy

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

1. Návrh na přidělení bytů v DPS (příloha č. 1) - jedná se o byty:
1. byt o velikosti 1 + kk č. 79, 1. patro, část "B" v DPS
2. byt o velikosti 1 + kk č. 95, 1. patro, část "D" v DPS
NSS evidují seznam všech žadatelů o přidělení bytu v DPS. Je k dispozici na NSS.

2. Žádost nájemce bytu č. 100, 1. patro, část "D" v DPS o stavební úpravy koupelny (příloha č. 2)

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

I. Rada města schvaluje
1. přidělení bytu č.79 o velikosti 1+kk v 1. patře, část "B" v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní 
░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem je stanovena 
paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, paní ░░░░ ░░░ , nar. 
░░░ , bytem ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě a pan ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 
Nové Město na Moravě
2. přidělení bytu č. 95, 1.patro, část "D" v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě panu ░░░░ ░░░░ 
░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě dle přílohy č.1

II. Rada města schvaluje
stavební úpravy koupelny bytu č. 100, 1. patro, část "D" v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě 
nájemci p.░░░░ ░░░░ , nar. ░░░  dle přílohy č. 2.

Michal Šmarda
starosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Vyjádření: Návrh na přidělení bytu byl projednán a doporučen bytovou komisí dne 
5.1.2021 dle návrhu Ing. Janů, ředitelky NSS.
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Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: I. Přidělení bytů v DPS by bylo možné s ohledem na jeho polohu v 
budově a zdravotně sociální situaci současných vhodných žadatelů těmto 
zájemcům (příloha č. 1):
1. byt o velikosti 1 + kk č. 79, 1. patro, část "B" 
-    ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na 
Moravě
-    ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na 
Moravě
-    ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě
-    ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na 
Moravě

2. byt o velikosti 1 + kk č. 95, 1. patro, část "D"
Rada města dne 7.12.2020 schválila přidělení bytu č. 95, 1. patro, část 
"D" paní ░░░░ ░░░░ ░ , která ho s ohledem na zhoršený zdravotní 
stav nemohla přijmout. Nájemní smlouva nebyla z tohoto důvodu 
uzavřena. 
Pan ░░░░ ░░░ měl v souladu s usnesením rady města ze dne 
7.12.2020 přidělený byt č. 67, 1.patro, část "A", na který rovněž z 
důvodu zdravotní situace nedošlo k uzavření nájemní smlouvy. S 
ohledem na jeho  zdravotní stav a dispoziční řešení domu s 
pečovatelskou službou je podáván návrh na přidělení bytu č. 95, 1. 
patro , část "D" panu ░░░░ ░░░░ ░ . 
Uvolněný byt č. 67 bude v současné době využíván pro účely Střediska 
osobní hygieny po dobu rekonstrukce stávajících prostor. Po dobu 
rekonstrukce nebude navrhován byt. č. 67 k přidělení novému nájemci. 

II. RM přidělila byt č. 100, 1. patro, část "D" paní░░░░ ░░░░ , nar. 
░░░ , v roce 1996. Nájemní smlouva k bytu byla uzavřena dne 
21.10.1996. Jedná se o byt, který má v koupelně sprchový kout 
ohraničený zděným rámem. Paní ░░░░ žádá o povolení odstranit zděný 
rám, aby jí mohla být poskytována osobní hygiena ve stávajícím bytě ve 
sprchovém koutu na invalidním vozíku.
Veškeré úpravy bude realizovat na vlastní náklady a nebude požadovat 
finanční náhradu. 

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 - Přidělení bytu na DPS (Neveřejná, 
Neanonymizovaná)
Příloha - Příloha č. 2 . žádost o stavební úpravy (Neveřejná, 
Neanonymizovaná)
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Materiál projednán:

Přizváni:
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