Zasedání bytové komise
Dne: 09.12.2015
Přítomni:
Omluven:
Program:

Ing. Müllerová, Ing. Klusáčková, p. Vítková, Mgr. Vinopal, p. Strouhal, p. Fanfrdla, tajemnice
Milfajtová
Mgr. Soukal
Administrativní úkony
Pohovory s pozvanými žadateli
Výběr nájemce na volný byt
Projednání dalších záležitostí spojených s bytovou problematikou

1.)

Administrativní úkony:

2.)

Pohovory s pozvanými:

L.A.
H.V.
N.R.
L.H.

Š.Z.
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.
Výběr budoucího nájemce

3.)

Byt Revoluční 1829/27/20, svobodárna č. 2
33 žádostí
Bud. nájemce
Š. Z. … bytem……
Pro 5,
Zdržel se
0,
Proti 1
K provedenému výběru budoucího nájemce sdělila tajemnice BK své nesouhlasné stanovisko
s tím, že majetkoprávní odbor MěÚ navrhne radě města jako budoucího nájemce jiného
žadatele. O budoucím nájemci rozhodne rada města na svém zasedání dne 14.12.2015.
Projednání dalších záležitostí spojených s bytovou problematikou

4.)





Bytová komise bere na vědomí stížnost paní S., týkající se aktuální situace v bytovém
domě č. 1876/27 na ul. Brodské ve Žďáře nad Sázavou 3.Paní S. bude mít možnost se
k záležitosti vyjádřit na schůzi svolané bytovou komisí a konané dne 04.01.2016.
Předsedkyní BK bylo připomenuto jednání, společné pro komisi bytovou, sociální a
zdravotní, které se bude konat dne 13.01.2016 v 16.00 hod. v zasedací místnosti rady
města.
Bytové komisi bude v nejbližších dnech
zaslán aktualizovaný přehled dlužných
pohledávek, vztahujících se k nájemcům bytů, vybraných bytovou komisí od roku 2007.
Bytové komisi bude v průběhu 10.12.2015 zaslán platný Domovní řád.

Příští zasedání bytové komise se uskuteční dne 20.01.2016 v 15.15. hod. v zasedací místnosti
rady města.
Zapsala: Milfajtová Lenka

