
Město Česká Kamenice 
náměstí Míru 219, PSČ 407 21 

 

KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ 
 
 

Zápis z jednání Komise bytové a sociální ze dne 24. 11. 2022 
 

Přítomni: Bc. Petra Dolečková, Mgr. Ludmila Sekanová, Mgr. Lukáš Herich, DiS., Bc. 
Štěpánka Kecková, Kateřina Kodymová, Ing. Petra Šafránková 

Omluveni: - 
Neomluveni: - 
Hosté: - 
 
Jednání řídila: Bc. Petra Dolečková, předsedkyně Komise bytové a sociální 
 

Jednání zahájeno v 15:30 hodin, ukončeno v 17:05 hodin. 

 

1. Zahájení jednání 
 
Bc. Dolečková zahájila jednání komise v novém volebním období, konstatovala, že výbor je 
usnášeníschopný a požádala všechny přítomné, aby se ve stručnosti představili. Dále 
seznámila členy s programem jednání. 

Program: 
1. Zahájení jednání a představení členů komise; 
2. Agenda bytů (přidělené byty, nové žádosti, volné byty); 
3. Sociální situace ve městě; 
4. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování; 
5. Příprava plánu činnosti na rok 2023; 
6. Stanovení termínů jednání; 
7. Další – diskuse. 

1. Zahájení jednání a představení členů komise 

V letošním volebním období se komise sešla v novém složení, proto se všichni členové 

v krátkosti představili a seznámili se s programem jednání a funkcí komise. 

 

Usnesení č. 1/2022  

Komise bytová a sociální schvaluje program 1. jednání. 

HLASOVÁNÍ: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se – 0 nehlasoval, usnesení bylo přijato 
 
2. Agenda bytů (přidělené byty, nové žádosti, volné byty) 
Ke dni 1. jednání komise bylo na městský úřad doručeno celkem 7 nových žádostí o přidělení 
bytu 

a 1 žádost byla obnovena a 1 aktualizována
Všechny doručené žádosti byly komisí posouzeny, v jednom případě bude žadatelka vyzvána 
k doplnění žádosti o povinné přílohy, ve dvou případech provede v domácnostech žadatelů 



OSV místní šetření a před dalším jednání komise rozešle Mgr. Herich ostatním členům komise 
závěry z provedeného místního šetření. Tyto dvě žádosti budou na dalším jednání posouzeny 
a obodovány.  
Ke dni jednání komise jsou v majetku města 4 volné byty, o jejichž přidělení komise jednala. 
Při rozhodnování o přidělení bytů se vycházelo z bodového ohodnocení jednotlivých žádostí, 
kde je zohledněna naléhavost žádosti, bytová, sociální a zdravotní situace žadatelů. 
 
Usnesení č. 2/2022  

Komise bytová a sociální navrhuje Radě města přidělit neobsazené byty ve vlastnictví 

města následovně: 

 

ulice č.p. byt číslo navrhovaný nájemník náhradník 

Lidická 197 37 

Lidická 203 3 

Lidická 201 5 

Lidická  204 16 

 
HLASOVÁNÍ: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se – 0 nehlasoval, usnesení bylo přijato 
 
3. Sociální situace ve městě 
Oblastní charita v současné době eviduje 3 osoby bez přístřeší, které využívají služeb charity. 
Ta vydává přibližně 10 potravinových balíčků potřebným denně. Po uskutečněné sbírce 
potravin mají v tuto chvíli dostatečnou zásobu trvanlivých potravin pro své klienty. Také mají 
dostatek ošacení. Charita se snaží navázat spolupráci s která se ocitla v tíživé 
sociální situaci, která je zhoršena také zdravotním stavem klientky. Ta se nachází 
v nevyhovujících bytových podmínkách a pomoc zatím odmítá. Sociální pracovnice navázaly 
spolupráci s rodinou a budou se snažit klientu za pomoci rodiny přesvědčit, aby přijala nabídku 
pomoci od charity a náhradní ubytování.  
 
4. Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování 
Spolupráce s agenturou nadále pokračuje. Nízkoprahové zařízení, jehož provoz zajišťuje 
charita, připravuje užší spolupráci se Základní školou TGM a gymnáziem Česká Kamenice, kdy 
chce o přestávkách působit v prostorách základní školy, aby zde mohli pracovníci charity blíže 
představit zařízení jako takové a nabídnout své služby žákům školy.  
 
5. Příprava plánu činnosti na rok 2023 
Po vzájemné domluvě bude na dalším jednání komise sestaven plán činnosti komise na rok 
2023. 
 
Úkol: členové komise si připraví na další jednání návrhy témat, kterým by se chtěli věnovat 
v roce 2023 
 
6. Stanovení termínů jednání 
Komise se bude scházet 1x za měsíc. Přesné termíny budou stanoveny na dalším jednání.  



7. Další – diskuse. 
 
 
Příští jednání kontrolního výboru se koná 05. 01. 2023 od 15:30 h v jednací místnosti       
v 1. patře budovy radnice. 
 
České Kamenici dne 27. 11. 2022 
 
Zapsala: Bc. Petra Dolečková 
 
 
 
Bc. Petra Dolečková 
předsedkyně komise bytové a sociální 
 
Rozdělovník: 
členové komise  

 

 

                          

 

 
 
 




