3. SETKÁNÍ LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
21. června 2013, Velké Hamry
účastníci:
MěÚ Velké Hamry: Jaroslav Najman, Martina Vacková, Dana Lejsková
Krajský úřad: Václav Strouhal
Police ČR: Jan Hlubuček
Úřad práce: Marie Kopalová
Most k naději o.s.: Pavel Pech, Šárka Jirošová
Agentura pro soc.začleňování: Jakub Švec, Štěpán Bolf
Oblastní Charita Most: Ladislav Bartoš
hosté:
zpracovatelé situační analýzy - Michal Kryl, Hana Štěpánková
omluveni:
Základní škola Velké Hamry, MěÚ Tanvald

Průběh setkání:
Pan Bolf přivítal přítomné účastníky Lokálního partnerství a představil jim zpracovatele
situační analýzy ve Velkých Hamrech. Situační analýza bude podkladem pro práci LP. Bude
zaměřená především na otázku bydlení a migrace lidí. Výzkum by měl být hotov do konce
září 2013.
1. Současná situace na Mezivodí v oblasti bydlení
Dále pan Bolf seznámil přítomné se současnou situací na Mezivodí, s výsledky z jednání
s majitelem domu, jaké aktivity majitel vyvíjí a o stěhování některých rodin. Účastníci byli
informováni o plánované kontrole domu stavebním úřadem za účasti hygieny a hasičů, která
se zaměří především na technický stav objektu. Vzhledem k tomu, že se z domů odstěhuje
podstatná část nájemníků, navštívil pan starosta OAMP, aby se domluvil na nějakém postupu
přihlašování cizinců do uvedeného objektu. OAMP byl upozorněn na nevyhovující kvalitu
bydlení v domě a na tomto základě a po kontrole ze strany OAMPu je možné do domu cizince
nepovolit přihlásit. Podle slov paní Jirošové pan Hrubeš oslovil přes jakousi agenturu pouze
Romy z Čech. Podle pana Švece by bylo vhodné informovat potenciální zájemce o bydlení
v Hamrech na Mezivodí o skutečném stavu objektu přes např. síť charity nebo přes krajského
koordinátora.
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Paní Kopalová seznámila přítomné s výsledkem kontroly vyplacených dávek na bydlení na
objekt na Mezivodí s nájemními smlouvami jednotlivých nájemníků a dodanými příjmovými
doklady vystavenými majitelem respektive správcem objektu. Podle slov paní Kopalové
doklady souhlasí s nájemní smlouvou a nevidí tedy důvod vzniku dluhů nájemníků za
nezaplacený nájem. Další postup bude takový, že ÚP zajistí konfrontaci s panem správcem
respektive s majitelem nemovitosti, protože je zde podezření na podvodné jednání a zneužití
dávek. Pokud se toto potvrdí bude podáno buď trestní oznámení nebo oznámení na FÚ
v závislosti na tom, o jaký podvod by se jednalo.
3. Asistenti prevence kriminality
Pan Hlubůček zhodnotil současnou spolupráci s asistenty prevence kriminality, kteří působí
ve Velkých Hamrech. Nabídl spolupráci asistentů s Mostem k naději při mapování drogové
scény v Hamrech.
Pan starosta informoval o názorech některých radních na asistenty a pochválil pana Hlubůčka
za jeho aktivní přístup.
4. Závěry
Most k naději bude jednat s jednotlivými rodinami v otázkách řešení dluhů, hledání
zaměstnání
Most k naději souhlasí se schůzkou s asistenty prevence kriminality, kde by se projednaly
možnosti spolupráce.
ÚP bude řešit nesrovnalosti ve vyplacených dávkách na bydlení a dluhy na nájmu, které
uvedl pan Hrubeš
MěÚ zrealizuje kontrolu objektu stavebním úřadem
Prioritou města je nezvyšovat % Romů v Hamrech
Agentura zajistí rozšíření informace o skutečné kvalitě bydlení na Mezivodí mezi
potenciální zájemce o ubytování.
Doporučuje se zajistit fungování sociálně aktivizační služby ve městě.
Byl dohodnut termín schůzky pracovních skupin na 4.7.2013, které by se, pokud to bude
prospěšné pro řešení jejich situace, mohli účastnit zástupci romských rodin. Bude
zajištěna účast asistentů prevence kriminality, projedná se výsledek stavebního řízení za
účasti zástupce ze stavebního odboru
Zapsala: Martina Vacková
Zápis ověřil: Štěpán Bolf
1. července 2013
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