
Město Česká Kamenice 
náměstí Míru 219, PSČ 407 21 

KOMISE BYTOVÁ A SOCIÁLNÍ 

Zápis Z jednání Komise bytové a sociální ze dne 5 . 1 . 2023 

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

Omluveni: 
Neomluveni: -
Hosté: - Městský úřad Česká kamenice 

Doručeno: 09.01.2023 1 6:09:03 
Č j . OVU-654/23-

Jednání řídila: Bc. Petra Dolečková, předsedkyně Komise bytové a sociální l isty: 2 p ř í l ohy : O 

Jednání zahájeno v 15:30 hodin, ukončeno v 17:15 hodin. - . . c k , £ 3 , 0 3 5 : 

1. Zahájení jednání 

Bc. Dolečková zahájila jednání komise přivítáním členů v novém roce a konstatovala, že 
komise je usnášeníschopná. Dále seznámila členy s programem jednání. 

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

1. Zahájení jednání 

Bc. Dolečková přivítala členy komise v novém roce a seznámila je s programem jednání 

Usnesení č. 3/2023 
Komise bytová a sociální schvaluje program 1. jednání. 
HLASOVÁNÍ: 5 pro - O proti - O zdržel se - O nehlasoval, usnesení bylo přijato 

2. Agenda bytů (přidělené byty, nové žádosti, volné byty) 
RM dne 5. 12. 2022 schválila přidělení volných bytů na doporučení komise 

. Dále RM dne 
19.12. 2022 schválila přidělení volného bytu na doporučení komise paní
Ke dni 2. jednání komise byly na městský úřad doručeny 2 nové žádosti o přidělení bytu 

. Doručené žádosti byly komisí posouzeny a obodovány. Dále 
Mgr. Herich předložil závěry z místního šetření provedeného v domácnostech 



V případě ude jako alternativa nabídnuto rodině využití služeb 
Oblastní charity, o výsledku bude při příštím jednání informovat Bc. Kecková. Žádost paní 

byla na základě místního šetření obodována - beze změny. Ing. Šafránková dále 
předložila doplněnou žádost p. která byla následně posouzena a obodována. 
Ke dni jednání komise nejsou v majetku města volné byty, o jejichž přidělení by komise 
jednala. 

Usnesení č. 4/2023 

Komise bytová a sociální schvaluje vyřazení žádosti ze seznamu žadatelů o 
byt v souladu se čl. 4 bod f) Pravidel pronájmu bytů v majetku města Česká Kamenice. 
HLASOVÁNÍ: 5 pro - O proti - O zdržel se - O nehlasoval, usnesení bylo přijato 

Usnesení č. 5/2023 

Komise bytová a sociální schvaluje vyřazení žádosti ze seznamu žadatelů o byt 
(přidělení bytu již řeší přímo OSMM). 
HLASOVÁNÍ: 5 pro - O proti - O zdržel se - O nehlasoval, usnesení bylo přijato 

3. Sociální situace ve městě 
Oblastní charita se snaží nadále navázat spolupráci s paní  která se ocitla v tíživé 
sociální situaci, která je zhoršena také zdravotním stavem klientky. Ta se nachází 
v nevyhovujících bytových podmínkách, chová se agresivně a pomoc odmítá. Snaha přesvědčit 
klientku, aby přijala nabídku pomoci od charity a náhradní ubytování je zatím marná. Bc. 
Dolečková věc prodiskutuje s vedením města. 

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. Nízkoprahové zařízení 
bude v provozu 5 dní v týdnu, rozšiřuje se jeho personální obsazení - např. spolupráce 
s psychoterapeutkou. Mgr. Herich podal informaci o projektech - chystá se nová sociální 
služba - dluhová poradna, která bude provozována v domě kultury, 

5. Plán činnosti na rok 2023 
Plán činnosti pro rok 2023 bude vycházet především z Komunitního plánu rozvoje sociálních 
služeb 2 0 2 1 - 2 0 2 5 . 

Na dalších jednáních budou jednotlivé cíle podrobněji probírány a bude vyhodnocováno 
průběžně jejich plnění. Vyhodnocení bude v rámci zápisu předáváno radě města a případně 
bude doplněno o informace a případných dotačních programech, které by se daly k jejich 
plnění využít. 
Bc. Dolečková a Bc. Kecková navrhly šířit povědomí o možnostech sociální pomoci různým 
cílovým skupinám formou jednoduchých letáků, které by komise sestavila na každém dalším 
jednání pro konkrétní cílovou skupinu. 



Plán činností 1. pololetí 2023: 

měsíc cílová skupina 
únor Průběžná kontrola plnění cílů konnunitního plánu pro cílovou skupinu - senioři 
březen Cílová skupina - rodiny 
duben Průběžná kontrola plnění cílů komunitního plánu pro cílovou skupinu - sociálně 

slabí a nezaměstnaní 
květen Průběžná kontrola plnění cílů komunitního plánu pro cílovou skupinu - děti a 

mládež 

Úkol: Mgr. Herich rozešle členům komise do 16. 1. 2023 jednotlivé cíle Komunitního plánu 
rozvoje sociálních služeb 2021 - 2025 

Usnesení č. 6/2023 

Komise bytová a sociální schvaluje plán činnosti pro 1. pololetí 2023. 

HLASOVÁNÍ: 5 pro - O proti - O zdržel se - O nehlasoval, usnesení bylo přijato 

6. Stanovení termínů jednání 
Komise se bude scházet I x za měsíc, vždy ve čtvrtek od 15.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ, 
náměstí Míru 219 v přízemí. Další termíny jednání: 9. 2. 2023, 9. 3. 2023, 13. 4. 2023, 11. 5. 
2023, 15. 6. 2023. 

7. Další - diskuse. 

Příští jednání Komise bytové a sociální se koná dne 9. 2.2023 od 15:30 h v zasedací místnosti 
MěÚ, náměstí Míru 219,v přízemí budovy . 

Českě Kamenici dne 9 . 1 . 2023 

Zapsala: Ing. Petra Šafránková 

Bc. Petra Dolečková 
předsedkyně komise bytové a sociální 

Rozdělovník: 
členové komise 

R r PptrA ; D ig i tá lně p o d e p s a l Bc. r C L i a Petra Dolečková 

Dolečková/ÍSŠ^r 


