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Město Nové Město na Moravě
N Á V R H  U S N E S E N Í

38. Rady města
konané dne 15.3.2021

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 2 + kk č. 48, přízemí, část "D" v DPS
2. byt o velikosti 1 + kk č. 102, 1. patro, část "D" v DPS
NSS evidují seznam všech žadatelů o přidělení bytu v DPS. Je k dispozici na NSS.
 
2. Žádost manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem DPS, byt č.░░░ Žďárská 68, Nové Město na
Moravě o rekonstrukci koupelny bytu č. 48, přízemí, část "D" v DPS, pokud jim bude přidělený. (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
1. přidělení bytu č.48 o velikosti 2+kk přízemí, část "D" v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě
manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ Žďárská ░░ , Nové Město na Moravě;
náhradníkem jsou stanoveni ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Purkyňova░░░ , Nové Město na Moravě, a
manželé ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Žďárská░░░ , Nové Město na Moravě.
 
2. přidělení bytu č. 102 o velikosti 1 + kk, 1.patro, část "D" v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě
paní ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem Německého ░░ , Nové Město na Moravě. Náhradníky jsou
stanoveni paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem Sportovní ░░ , Nové Město na Moravě a pan
░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem Němcova░░░ , Nové Město na Moravě. 

II. Rada města schvaluje
1. rekonstrukci koupelny bytu č. 48, přízemí, část "D" v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě nájemci
manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , dle přílohy č. 2.
2. ░░░░ ░░░░ ░░░ budou po dobu rekonstrukce bytu č. 48, přízemí, část "D" v DPS, Žďárská 68, Nové
Město na Moravě hradit základní nájemné na stávajícím bytě░░░░ ░░░ Žďárská░░ , Nové Město na
Moravě a nájemné se zálohami na bytě č. 48 v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě.
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Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Vyjádření: Návrh na přidělení bytu byl projednán a doporučen bytovou komisí dne
24.2.2021 dle návrhu Ing. Janů, ředitelky NSS.
 
 

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 2 + kk č. 48, přízemí, část "D" 
-    ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě
-    ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na
Moravě
-    ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město na Moravě
 
2. byt o velikosti 1 + kk č. 102, 1. patro, část "D"
-    ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░ , Nové Město
na Moravě
-    ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové
Město na Moravě
-    ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na
Moravě
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II. Manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ žijí v ░░░ od roku 2017 v bytě o
velikosti 1 + kk. Z důvodu nedostačující velikosti požádali o výměnu
bytu za 2 + kk v DPS, přízemí, část "D". V případě, že jim bude byt
přidělen, budou muset upravit rozvod vody v koupelně, vyměnit stávající
WC, umyvadlo a rozvody k pračce. Na tyto úpravy bude navazovat i
nutná oprava obkladů a dlažby. Z tohoto důvodu ░░░░ ░░░░ ░░░
žádají o povolení uvedené rekonstrukce koupelny za dodržení
bezbariérového užívání bytu (příloha č. 3).
Náklady na provedené úpravy budou hradit na vlastní náklady. V případě
přidělení většího bytu budou ░░░░ ░░░░ ░░░ hradit po dobu
rekonstrukce dvojí nájemné, tzn. nájemné se zálohami na novém
bytě░░░ a základní nájemné na stávajícím bytě ░░░  
 
 
 
 

Materiál obsahuje: Příloha - příloha č. 1 - Návrh na přidělení bytu (Neveřejná) 
Příloha - Příloha č. 2 - Žádost o schválení rekonstrukce koupelny
(Neveřejná) 
Příloha - Příloha č. 3 - Žádost (Neveřejná) 

Materiál projednán:

Přizváni:
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