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.
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Příspěvek do 1. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.01.2021
Žádost o přidělení sociálního bytu v bytovém domě na ul. Zahradní 1275/10,
Kuřim – Anna Crlíková, Kuřim
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - zápis pracovní skupiny

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Alena Janoušková - referent - byty

Vedoucí odboru:

Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
V roce 2020 došlo k transformaci Domu s pečovatelskou službou Kuřim (dále jen „DPS“). DPS je
rozdělen na blok „A“, ve kterém zůstávají byty zvláštního určení, a blok „B“, kde je celkem 28 bytů.
Tyto byty jsou ve většině případů obsazeny nájemci, kteří získali byt zvláštního určení ještě před
transformací DPS. Postupným uvolňováním bytů v bloku „B“ budou tyto byty zvláštního určení
využívány jako byty sociální.
V bloku „B“ DPS se nyní uvolnil byt č. [osobní údaj odstraněn] .
Odbor sociálních věcí a prevence (dále jen "OSVP") přijala žádost o přidělení sociálního bytu paní
Anny Crlíkové, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , 664 34 Kuřim. Žádost byla projednána pracovní
skupinou pro přidělování sociální bytů, pracovní skupina byla seznámena se zápisem ze sociálního
šetření OSVP MěÚ Kuřim pro umístění žadatele v bytovém domě ze dne 07.12.2020 a se zápisem
souhlasí. Na základě posouzení žádosti o přidělení sociálního bytu doporučuje pracovní skupina
schválit přidělení sociálního bytu č. [osobní údaj odstraněn] paní Anně Crlíkové.

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
na základě zápisu pracovní skupiny pro přidělování sociálních bytů v bytovém domě na ul.
Zahradní 1275/10, Kuřim ze dne 04.01.2021 přidělení sociálního bytu č. [osobní údaj odstraněn]
paní Anně Crlíkové, trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , 664 34 Kuřim a schvaluje uzavření
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nájemní smlouvy s paní Annou Crlíkovou, jejímž předmětem bude nájem sociálního bytu č.
[osobní údaj odstraněn] na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.07.2021 s možností prolongace, za
2
nájemné ve výši 78 Kč/m /měs. + zálohy na služby.
Termín plnění: 31.01.2021
Zodpovídá: Alena Janoušková - referent - byty
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