Zasedání bytové komise
Dne: 07.01.2015
Přítomni:

p.Müllerová, p. Vítková, Ing. Klusáčková, Mgr. Vinopal, p. Fanfrdla, Mgr.
Soukal, p. Strouhal, tajemnice Milfajtová

Program:

Volba místopředsedy
Administrativní úkony
Pohovory s pozvanými žadateli
Seznámení se s doručenými přihláškami na volné byty
Výběr budoucích nájemců

1.) Volba místopředsedy:
Předsedkyně BK navrhla jako místopředsedy dva členy BK a to Mgr. Soukala a Ing.
Klusáčkovu.
Po předneseném návrhu odmítl svoji kandidaturu Mgr. Soukal a to pro nedostatek času a
pochybnosti, zda díky povinnostem a nedostatku času dlouhodobě v BK setrvá.
Ing. Klusáčková kandidaturu přijala, poté bylo hlasováno.
Ing. Klusáčková byla jednomyslně schválena jako místopředseda bytové komise.
2.) Následně byly řešeny administrativní úkony
3.) Pohovory s pozvanými:
Vašková Eva
Galko Iva
Švanda Petr
Sláma Jan
4.) Seznámení se s doručenými přihláškami
Důležité upozornění !!!!!!!
V tomto bodě je nutné zdůraznit, že zveřejněný zápis z bytové komise je pouze
informativní. Výběr provedený bytovou komisí má charakter doporučení, neboť bytová
komise je pouze poradním orgánem rady města. Rozhodující pravomoci má rada
města a konečný výběr nájemce se tak může lišit od doporučení bytové komise. Dále
je nutné zdůraznit, že budoucím nájemcům jsou písemné informace o tom, že byli ve
výběrovém řízení úspěšní zasílány až poté, kdy o obsazení volného bytu rozhodla rada
města.
5.Výběr budoucích nájemců
Byt Revoluční 1829/27/10, svobodárna č. 2
Bud. nájemce
Švanda Petr
Pro
4,
Zdržel se
0,

10 žádostí

Byt Revoluční 1871/30/13, svobodárna č. 3
Bud. nájemce
Sláma Jan
Pro
7,
Zdržel se
0,

11 žádostí

Byt Brněnská 2228/10/8, holobyt
Bud. nájemce
Kadlecová Terézie
Pro
5,
Zdržel se

3 žádosti
2,

Proti

Proti

Proti

3

0

0

K výběru budoucího nájemce na volný byt Neumannova 2047/11/32 ve Žďáře nad Sázavou
4 již nedošlo a výběrem se bude BK zabývat na svém zasedání dne 21.01.2015.
Doručeno bylo 10 žádostí
Na příští zasedání BK budou pozváni následující žadatelé:
Dočekalová Ivana
Rybenský Tomáš
Příští zasedání bytové komise se uskuteční dne 21.01.2015 v 15.15 hod. v zasedací
místnosti rady města ( druhé podlaží, široké dveře naproti schodišti).
Zapsala: Milfajtová

