
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 12.4.2021

NSS - návrh na přidělení bytů v DPS

Ing. Hana Janů, ředitelka Novoměstských sociálních služeb a Centra Zdislava, předkládá radě města:
1. Návrh na přidělení bytů v DPS  - jedná se o byty:
1. byt o velikosti 1 + kk č. 67, 1. patro, část "A" v DPS (příloha č. 1)
2. byt o velikosti 1 + kk č. 11, přízemí, část "A" v DPS (příloha č. 2)

NSS evidují seznam všech žadatelů o přidělení bytu v DPS. Je k dispozici na NSS.

§ 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.67 o velikosti 1+kk, 1. patro, část "A" v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě paní 
░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem Křičkova░░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem jsou stanoveni 
paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar.░░░ , bytem Sportovní░░░ , Nové Město na Moravě a pan ░░░░ ░░ , 
nar. ░░░ , bytem Němcova░░░ , Nové Město na Moravě.

II. Rada města schvaluje
přidělení bytu č.11 o velikosti 1+kk, přízemí, část "A" v DPS, Žďárská 68, Nové Město na Moravě 
panu ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem Žďárská ░░ , Nové Město na Moravě; náhradníkem jsou 
stanoveni paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem Sportovní░░░ , Nové Město na Moravě a 
pan ░░░░ ░░ , nar. ░░░ bytem Němcova░░░ , Nové Město na Moravě.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Mgr. Lenka Klapačová

Vyjádření: Návrh na přidělení bytu byl projednán na bytové komisi v lednu 2021 dle 
návrhu Ing. Janů, ředitelky NSS.
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Návrh na přidělení bytu č. 11 byl projednán bytovou komisí dne 1.4.2021 
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 jejich polohu v 
budově a zdravotně sociální situaci současných vhodných žadatelů těmto 
zájemcům:
1. byt o velikosti 1 + kk č. 67, 1. patro, část "A" (příloha č. 1)
- paní ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na 
Moravě
- paní  ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové 
Město na Moravě
- panu  ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na 
Moravě

2. byt o velikosti 1 + kk č. 11, přízemí, část "A" (příloha č. 2)
- panu ░░░░ ░░░░ ░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░ , Nové Město 
na Moravě
- paní  ░░░░ ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové 
Město na Moravě
- panu  ░░░░ ░░░░ , nar. ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na 
Moravě

1. Bytová komise projednala návrh na přidělení jiného bytu paní ░░░░ 
░░░  již v lednu 2021. Paní ░░░░ přidělení bytu v lednu ale ještě 
odmítla, v měsíci březnu 2021, kdy došlo ke zhoršení jejího zdravotního 
stavu, svoje rozhodnutí přehodnotila. V případě přidělení bytu paní░░░░ 
░░░░ dojde k uvolnění bytu ve vlastnictví města na ░░░░ ░░░ 

2. Návrh na přidělení bytu č. 11 v DPS byl projednán a doporučen 
bytovou komisí dne 1.4.2021 dle návrhu Ing. Janů, ředitelky NSS.

Materiál obsahuje: Příloha - Příloha č. 1 - žádost o přidělení bytu (Neveřejná)
Příloha - Příloha č. 2 - Žádost o přidělení bytu (Neveřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:
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