Zasedání bytové komise
Dne: 20.01.2016
Přítomni:
Omluven:
Nepřítomen:

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

Program:

Administrativní úkony
Informace o změně pravidel při podávání Přihlášek do výběrového řízení
Strategický plán rozvoje města

1.)

Administrativní úkony:

2.)
Změna pravidel při podávání Přihlášek do výběrového řízení:
Členové bytové komise byli informováni o změně pravidel při podávání Přihlášek do výběrového
řízení. Doposud se vyplněná přihláška v zalepené a řádně označené obálce předávala na
sekretariát starosty. Zde byla zaevidována dle data podání a údajů uvedených na obálce
(jméno, příjmení, bydliště, tel.). Seznam doručených přihlášek byl před zasedání BK předán
včetně obálek tajemníkovi BK, který je následně předal předsedovi BK.
Aktuálně se pravidla mění tak, že vyplněná přihláška do výběrového řízení se zalepí do obálky.
Obálka ale nebude opatřena údaji jako je jméno, příjmení, bydliště a tel. Důvodem je možné
zneužití osobních údajů.
Pro BK to znamená ztížení práce. Aby nedocházelo ke ztrátě času při otvírání obálek a tvoření
jmenovitého seznamu žadatelů při samotném zasedání BK, rozhodli se členové BK na tom, že
v případě projednávání doručených přihlášek na volný byt se jeden ze členů BK dostaví na
majetkoprávní odbor MěÚ v den konání BK hodinu před samotným zasedáním. Společně
s tajemnicí BK rozlepí doručené přihlášky a připraví seznam žadatelů i pro ostatní členy BK.
Další postup při výběru budoucího nájemce zůstává nezměněn.
3.)
Strategický plán rozvoje města
Úvodem se členové BK okrajově vrátili k jednání, které se uskutečnilo dne 04.01.2016
v bytovém domě na ul. Brodské 1876/27 ve Žďáře nad Sázavou 3. Ze svého pohledu zhodnotili
průběh jednání a zajímali se o aktuální situaci v domě.
Následovala diskuse navazující na SPRM v oblasti bydlení. Jako prioritní se jeví nedostatek
obecních bytů. Chybí nejen byty různých velikostí, ale i charakteru. Nemožností uspokojit
poptávku a potřeby po odpovídajícím bydlení, dochází k odlivu mladých a perspektivních
obyvatel mimo Žďár nad Sázavou.
To se v důsledku odráží i ve skladbě žadatelů o volné obecní byty na svobodárnách a
následně v soužití v těchto domech.
Získání různých dotačních titulů na novou výstavbu, rekonstrukce nebo úpravy, by alespoň
částečně pomohlo řešit neuspokojivou situaci v oblasti bydlení ve městě.
Příští zasedání BK se uskuteční dle potřeb a o termínu konání BK budou členové informováni
prostřednictvím e.mailu.
Zapsala: Milfajtová Lenka

