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.
13. schůze rady města dne: 18.07.2017
Bod pořadu jednání:
Přidělení bytu v rámci pilotního projektu Housing first
Stručný obsah: Obsahem materiálu je přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby žadatelům
v akutní bytové nouzi v rámci pilotního projektu Housing first, jehož cílem je zprostředkovat
nezásluhovým způsobem co nejdříve vlastní bydlení jako základní lidskou potřebu a východisko
pro důstojnou existenci (odtud název HF - bydlení především).

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 bytu pro příjmově vymezené osoby v rámci projektu Housing first
[osobní údaj odstraněn] - byt č. 401, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, Liberec 6,
ukládá
uzavřít nájemní smlouvu k bytu pro příjmově vymezené osoby se [osobní údaj odstraněn]
.
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 31.08.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
V souladu se schválenou změnou pravidel - Hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Liberec
- Metodikou systému přidělování bytů v projektu Housing first (bydlení především, dále jen HF) na
území SML, schválenou dne 20. 6. 2017, usnesením č. 635/2017, předkládá odbor školství a sociálních
věcí Radě města Liberec ke schválení přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby v rámci projektu HF
paní [osobní údaj odstraněn] - byt č. 401, o velikosti 2+kk, Krejčího 1178, Liberec 6. Jedná se
o žadatelku se zdravotním postižením, která bude v bytě bydlet s rodinnými příslušníky, kteří jsou také
zdravotně znevýhodnění. Paní [osobní údaj odstraněn] je imobilní, pobírá starobní důchod, je držitelkou
průkazu ZTP/P, trpí artrózou nosných kloubů při těžké obezitě, má trvalou tracheostomii a pobírá
příspěvek na péči (dále jen PNP) II. stupně. Manžel paní [osobní údaj odstraněn] se pohybuje pomocí
mechanického invalidního vozíku, má diagnostikovanou těžkou oční vadu, CHOPN, oligofrenii,
diabetes mellitus, má zhoršenou paměť, je držitelem průkazu ZTP/P, pobírá starobní důchod a PNP II.
stupně. Syn má rovněž těžkou nadváhu, poskytuje potřebnou péči rodičům, pobírá invalidní důchod 3.
stupně a je držitelem průkazu TP. Rodina se aktuálně nachází v bytové nouzi. V jejich současném
bydlišti, které není bezbariérové, jim byla ze strany majitele bytu ukončena nájemní smlouva, a to ke dni
31. 5. 2017. Majitel bytu po vzájemné dohodě prodloužil ústně možnost bydlení do doby, než si rodina
najde nový byt. Nyní však majitel bytu rodině oznámil, že má kupce na byt a [osobní údaj odstraněn] se
proto musí z bytu do 31.07.2017 vystěhovat. Paní [osobní údaj odstraněn] již dříve podala žádost
o přidělení bezbariérového bytu z vlastnictví SML. Dosud však nebylo v možnostech bytového fondu
SML její žádosti vyhovět. Rodina od 11/2015 rovněž intenzívně spolupracuje s Občanským sdružením
D.R.A.K. z. s. Ve věci možnosti získání bezbariérového bytu z komerční sféry je navázána spolupráce
s odborem sociální péče MML, který doporučuje přidělení bytu jako urgentní, neboť se nepodařilo
sehnat pro tuto rodinu jiné vhodné bydlení. V rámci projektu HF bude rodině poskytována intenzivní
sociální práce prostřednictvím služeb neziskového sektoru i města, aby byli schopni bydlení financovat
a získali kompetence potřebné k udržení vlastního bydlení.
Vzhledem k výše uvedenému, akutní potřebě stabilizace bytové situace a dále s ohledem na zdravotní
stav výše jmenovaných odbor školství a sociálních věcí doporučuje radě města navržené usnesení
schválit.

Přílohy:
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