z`pis Z BYTOV A SOCI`LN˝ KOMISE
ze dne 18. 5. 2022
Pł tomni: ¨echovÆ, LambertovÆ, MohrovÆ, MorÆvkovÆ, Oplu tilovÆ, OtÆhalovÆ,
Omluvena: JebavÆ.
Nepł tomen: Kłikava.

ehołkovÆ, VargovÆ.

1. DOPORU¨EN˝ RAD M STA (ZASTUPITELSTVU M STA)
Nen ÆdnØ.
2. PODN T STAROSTOVI M STA
Nen Ædn .
3. STATUT DPS
Vedouc DPS zpracovala materiÆl k transformaci DPS, kter byl zaslÆn Łlenøm komise k prostudovÆn . ¨lenovØ
komise płedlo en materiÆl projednali.
¨lenovØ komise zaujali k materiÆlu toto stanovisko:
Sn it poŁet bytø, ato jen na byr v domech Łp. 985 (nov DPS u TESCA) a Łp. 328 (s dlo DPS). Bude
se jednat celkem o 25 bytø.
Do DPS je navr eno płij mat obŁany døchodovØho v ku, tj. nad 65 let a zÆrove se zdravotn m
posti en m.
KritØriem by m la b t informace o vyu vÆn peŁovatelskØ slu by zda je adatelem ji vyu vÆna Łi
nikoliv.
V e daru pro jilemnickØ obŁany a obŁany z ORP je navrhovÆna ve v i 25 tis. KŁ, pro obŁany odjinud
ve v i 50 tis. KŁ.
Seznam adatelø bude vØst DPS, ka dÆ Ædost bude obsahovat informace o zdravotn m stavu adatele
od o etłuj c ho lØkałe.
Pokud adatel odm tne nÆvrh na uzavłen nÆjemn smlouvy v DPS, bude jeho Ædost ze seznamu
vyłazena.
Jako podpørnØ kritØrium bude slou it napł. vazba na obŁana Jilemnice, popł. dal .
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kol: vedouc DPS zapracuje stanoviska komise do materiÆlu k transformaci DPS a zÆrove je prom tne do
nÆvrhu novØho statutu DPS.
4. R ZN
Monika LambertovÆ informovala o dluhu
Tento chce dlu n k v nejbli dob uhradit.

na nÆjemnØm.

Jana ¨echovÆ informovala o nedostateŁnØm financovÆn za ubytovÆn uprchl kø v sokolovn . V souŁasnØ dob
je v sokolovn ubytovÆno 18 uprchl kø z Ukrajiny. Pł sp vek na ubytovÆn nepokryje nÆklady s ubytovÆn m
spojenØ.

Term n jednÆn pł t komise: ve stłedu dne 22. 6. 2022 od 7,30 hodin v zasedac m stnosti radnice
Datum vyhotoven zÆpisu: 18. 5. 2022, zapsala Marcela MorÆvkovÆ

