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Vážená paní ředitelko,
navazuji na naši osobní schůzku z minulého týdne, 30. 6. 2016, kdy jsem Vás seznámil s
problematikou poskytování bydlení sociálně slabým osobám v našem městě různými subjekty
i osobami, a to velmi pravděpodobně za podpory státu, tedy prostřednictvím Vašeho úřadu,
formou příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení.
Na posledním jednání Zastupitelstva města vystoupila početná skupina občanů žijících v
lokalitě kolem objektu Elišky Krásnohorské 695/17, kteří přišli vyjádřit své znepokojení s
tím, že rozpadající se objekt je nabízen k bydlení sociálně vyloučeným osobám. Dle našich
zjištění se tak skutečně děje. Jedna rodina zde již bydlí, do dalších bytů mají přijít další
nájemníci.
V přiloženém souboru Vám zasílám podklady k objektům, kde dle našich zjištění probíhá
tento způsob "podnikání", kde potřebným jsou pronajímány bytové prostory často v
neodpovídajícím technickém stavu, za finančních podmínek, které jsou násobky nájemného
obvyklého např. v bytech ve vlastnictví města Krásná Lípa.
Jedná se, dle mého názoru o zavrženíhodný způsob parazitace na potřebných osobách.
Prostředky státní sociální podpory končí v těchto případech v rukách majitelů těchto
zanedbaných objektů. Navíc zvýšená koncentrace těchto osob do jednotlivých objektů přináší
řadu doprovodných negativních jevů - odkládání odpadů v okolí domů, zvýšený hluk, kácení
dřevin v blízkosti pro získání paliva atp.
Dovolte mi Vás požádat, zda byste v rámci svých zákonných možností, prověřila situaci s
vyplácením těchto dávek u jednotlivých objektů v příloze.
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První dva snímky, jsou objekty na Kyjovské ulici, dnes již neobývané. Přikládám je pouze
jako ukázku konečného stavu, kdy v těchto domech ještě nedávno bydlely sociálně slabé
osoby.
Další snímky objektů jsou doplněny pro jednoduší identifikaci orientačními výpisy z katastru
nemovitostí.

Vážená paní ředitelko,
je zřejmé, že se jedná o mnohem širší problematiku, kdy se obrátíme i na další úřady a
instituce, které by se uvedenému problému měly věnovat. Protože jen společným úsilím a
tlakem můžeme dosáhnout alespoň nějaké pozitivní změny.
Stejně tak oslovíme i stále nečinné centrální orgány. Je sice připravován zákon o sociálním
bydlení, ovšem pokud bude nadále umožňován podobný "byznys s chudobou", je zbytečné
takový zákon vůbec vydávat. Sociální dávky jsou v mnoha obdobných případech zneužívány i
v jiných městech a obcích. Nejde tedy jen o problém Krásné Lípy.
Dovolte mi požádat Vás o souhrnnou informaci k problematice vyplácení dávek na bydlení u
těchto konkrétních objektů.

Děkuji Vám za pochopení.

S přátelským pozdravem z Krásné Lípy

Jan Kolář
Starosta

