STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
6. schůze rady města dne: 21.03.2017
Bod pořadu jednání:
Přidělení náhradního bytu ve vlastnictví SML - projekt sociálního bydlení
Stručný obsah: Obsahem materiálu je přidělení náhradního bytu ve vlastnictví statutárního města
Liberec na základě žádosti o poskytnutí nájmu bytu. Důvodem je rekonstrukce domu v rámci
Projektu sociálního bydlení v návaznosti na dotační výzvu č. 61 z IROP, vyhlášenou
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: přidělení obecního bytu ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb.
Zpracoval:

Kotková Bronislava - pracovník odboru školství a sociálních věcí

Projednáno s:

s PhDr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
přidělení náhradního bytu sociálního standardního typu
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 1, o velikosti 3+1, Seniorů 1208, Liberec 30,
ukládá
uzavřít nájemní smlouvu k bytu sociálnímu standardního typu s [osobní údaj odstraněn] ,
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 30.04.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec v rámci schváleného Integrovaného plánu rozvoje území hodlá realizovat
projekt sociální bydlení v návaznosti na dotační výzvu č. 61 z Integrovaného regionálního operačního
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR v oblasti rozvoje sociálního bydlení.
V rámci projektového záměru "Sociální bydlení města Liberce" schváleného dne 22. 3. 2016, usnesením
č. 219/2016, budou v průběhu let 2017 - 2020 rekonstruovány vytipované objekty ve vlastnictví města,
jejichž aktuální technický stav již neodpovídá požadovaným normám na domy s byty určenými pro
sociální bydlení.
V souladu se schváleným Mimořádným postupem pro přidělování náhradních bytů ve vlastnictví
statutárního města Liberec schváleným dne 3. ledna 2017, usnesením č. 11/2017 předkládá odbor
školství a sociálních věcí Radě města Liberec ke schválení přidělení náhradního bytu sociálního
standardního typu [osobní údaj odstraněn] - byt č. 1, o velikosti 3+1, Seniorů 1208, Liberec 30.
[osobní údaj odstraněn] s rodinou žije od 1. května 2016 v bytě č. 3, o velikosti 2+1, v ul. Proboštská
268, Liberec 3. Objekt Proboštská 268 je dle vyjádření odboru strategického rozvoje a dotací zahrnut do
první etapy rekonstrukcí. Po vystěhování bude byt vyřazen z nabídky a předán odboru majetkové
správy. [osobní údaj odstraněn]
Přílohy:
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