STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

I N F O R M A C E č. 201
pro 17. schůzi rady města 08.09.2020

Návrh odpovědi na žádost adresovanou Radě města Liberec

Zpracoval: Háková Pavlína - pověřena zastupováním výkonu funkce vedoucí oddělení humanitního,
tajemnice výboru pro sociální věci a bezpečnost
Po schválení předložit na zasedání:
Předkládá: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

Důvodová zpráva
V souladu s Přílohou č. 5 směrnice č. 4T Spisový a skartační řád MML předkládá odbor školství a
sociálních věcí radě města formou písemné informace návrh odpovědi na žádost paní [osobní údaj
odstraněn] o pomoc k získání bytu ve městě Liberci.

Přílohy:
1. Žádost o pomoc k získání bytu
2. Návrh odpovědi

Příloha č. 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Odbor školství a sociálních věcí
náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Vážená paní

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyřizuje / telefon

V Liberci dne

5.8.2020

SKHU/13/2020/Hak

Háková/485 244 982

9.9.2020

Vážená paní xxxxxxxx,
odpovídáme na Váš dopis adresovaný Radě města Liberec ze dne 5. 8. 2020. Jak jsme Vás opětovně
informovali na posledním jednání dne 20. 8. 2020, pro přidělování bytů ve vlastnictví SML platí závazná
pravidla, schválená radou města.
V současné době lze získat byt ve vlastnictví SML pouze na základě tzv. výběrových řízení. Oddělení
humanitní, odboru školství a sociálních věcí, zveřejňuje hlášenky volných obecních bytů s uvedením
termínu prohlídky bytu a uzávěrky přijímání žádostí. Jak již víte, zájemci o tyto byty jsou povinni osobně
se zúčastnit prohlídky bytu v určenou hodinu, kde si vyzvednou žádost o poskytnutí nájmu, kterou
následně odevzdají, vyplněnou a potvrzenou, v termínu uzávěrky.
Po následném vyhodnocení a projednání v radě jsou nabízené byty poskytnuty vybraným, resp.
schváleným žadatelům, které kontaktuje pracovnice humanitního oddělení. Pokud žadatel neuspěje a
má i nadále o byt v majetku města zájem, doporučujeme průběžně sledovat hlášenky volných
obecních bytů, které jsou zveřejňovány na
- webových stránkách města - elektronická úřední deska
- úřední desce Magistrátu města Liberec v historické budově radnice
- odboru školství a sociálních věcí, oddělení humanitním (tř. 1. máje 108, budova
bývalého Uranu, 2. patro).
Pravidla pro přidělování bytů jsou taktéž zveřejněna na webových stránkách města.
Zde získáte podrobné informace k přidělování konkrétních typů bytů, k podmínkám, které musí
splňovat žadatel včetně informací o výši nájemného a pravidlech hodnocení žádostí.

S přátelským pozdravem

Mgr. Pavel Kalous
vedoucí odboru školství a sociálních věcí
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