3. SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO BYDLENÍ A ZAMĚSTNÁVÁNÍ
LOKÁLNÍ PARTNERSTVÍ VELKÉ HAMRY
4. červenec 2013, Velké Hamry
Účastníci:
MěÚ Velké Hamry: Jaroslav Najman, Martina Vacková, Aleš Václavík
Úřad práce: Michal Holý
Most k naději: Pavel Pech, Šárka Jirošová
Agentura pro soc. začleňování: Štěpán Bolf
Krajský úřad Libereckého kraje: Václav Strouhal
Omluveni:
Město Tanvald: Josef Průcha
Průběh setkání:
Pan Bolf přivítal přítomné na třetím setkání pracovní skupiny pro bydlení a zaměstnanost.
Přítomné členy pracovní skupiny představil panu Václavíkovi a zdůvodnil přítomnost pana
Václavíka na jednání.
Dále pan Bolf stručně nastínil současnou situaci v bydlení na Mezivodí. Tři rodiny jsou
přestěhované do Panského domu. Jedna rodina měla přiděleno přístřeší v čp. 562, ale vrátila
se do domu na Mezivodí a dohodla se s majitelem na smlouvě a splácení dluhu. Podle
vyjádření paní Jirošové, všechny čtyři rodiny na Mezivodí mají smlouvu na tři měsíce.
Majitel se s nájemníky dohodl, že příspěvek na bydlení z ÚP bude přímo zasílán majiteli.
Součástí nájemní smlouvy je i splátkový kalendář dluhu. Zajímavostí je, že každá rodina má
dluh najednou o několik tisíc nižší, než pan správce původně uváděl. Ve smlouvě na další tři
měsíce bude uvedeno, že pokud nájemníci budou řádně platit nájemné a splácet dluh, tak pan
majitel bude do domu investovat. Vzhledem k tomu, že nájemníci nezaplatili nájem za květen
a červen, budou mít ponížen příspěvek na bydlení na další období. Město nabídlo, že si
nájemníci mohou přivydělat na nájemné formou brigády (cca 2.000,- Kč/měsíc). Tímto by se
mohlo zamezit tomu, aby si nájemníci někde půjčovali. Paní Jirošová nájemníky s touto
nabídkou osloví. Další možností pro obyvatele Mezivodí by bylo zaměstnání na VPP přes ÚP.
Bylo by možné rozšířit počet míst VPP cca o dvě.
Pan Holý informoval, že ke konfrontaci ÚP a majitele respektive správce domu na Mezivodí,
která se týká výše zaplaceného nájemného a dluhu, ještě nedošlo. Správce ani majitel prý
neměli čas.
Pan starosta přítomné informoval s výsledky kontroly stavebního úřadu a hygieny na
Mezivodí. Kontrolou byly zjištěny nedostatky, které bude muset majitel odstranit. Dále pan
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starosta uvedl, že město dostalo nabídku na prodej
domu na Mezivodí za cenu 2.700.000,- Kč. Tato částka
je pro město neakceptovatelná.
Pan Bolf informoval o možnosti zřízení pozice terénního pracovníka při městském úřadě.
Dotační řízení vypisuje Rada vlády pro záležitosti romské komunity. Na rok 2014 uzávěrka
žádostí bude pravděpodobně 15.10.2013. Pan Bolf zašle k tomuto tématu podklady.
Závěry:
Na závěr pan Bolf shrnul výsledek dnešního jednání:
nabídnout nájemníkům domu na Mezivodí si přivydělat na nájem formou
brigády, případně jim nabídnout VPP (obyvatele informuje paní Jirošová, dále
bude vyřizovat MěÚ – paní Vacková),
kontrola návazných nájemních smluv, aby tam majitel uvedl to, co slíbil (paní
Jirošová, resp. terénní pracovníci Mostu k naději),
zaslání podkladů k žádosti o dotaci na terénního pracovníka (pan Bolf),
ÚP bude informovat členy LP o průběhu jednání s majitelem a správcem
Mezivodí.

Zapsala: Martina Vacková
Zápis ověřil: Štěpán Bolf
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