Zasedání bytové komise
Dne: 12. 07. 2017
Přítomni:
Omluveni:

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

Program:
1.
2.
3.
4.

Administrativní úkony
Pohovory s pozvanými žadateli
Výběr náhradníka na byt Revoluční 1871/30/18, Žďár nad Sázavou 3
Určení termínu příštího zasedání BK

Hlasováno o programu:

Pro

5,

Proti 0,

Zdržel se

0

Add.1) Administrativní úkony
 K žádosti paní E.Š. bylo doručeno Stanovisko opatrovníka, s jehož obsahem
se bytová komise seznámila. Předsedkyně BK připraví odpověď.
Add.2) Pohovory s pozvanými žadateli
P.Z., bytem ZR 1
S.Z., bytem ZR 6
M.P., bytem ZR 3,
Stanovisko bytové komise:
Po pohovoru s paní P.M. a zvážení výše uvedených důvodů doporučuje bytová
komise, zrušit vyhlášený záměr na pronájem bytu č. .., umístěném v bytovém domě
č. 1876 na ulici Brodské, č.or. 27, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který
je součástí pozemku p.č. 1261 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou.
Dále bytová komise doporučuje neprovést vyhodnocení doručených přihlášek na
výše uvedený záměr, jehož uzávěrka byla dne 29.06.2017.
V případě, že Rada města rozhodne o postupu tak jak je bytovou komisí
doporučováno, vezme následně paní P.M. zpět výpověď nájmu bytu a bude i nadále
nájemcem bytu č. .., umístěném v bytovém domě č. 1876 na ulici Brodské, č.or. 27,
Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1261
v k.ú. Město Žďár nad Sázavou.
Add.3) Výběr náhradníka na byt Revoluční 1871/30/18, Žďár nad Sázavou 3
Bytová komise v závěru zasedání dne 21.06.2017 doporučila Radě města ke
schválení jako budoucího nájemce bytu č. 18, nacházejícího se v bytovém domě č.
1871/30 na ul. Revoluční ve Žďáře nad Sázavou 3 paní R.N., bytem ZR 3.
Následně Rada města na svém zasedání dne 26.06.2017 akceptovala doporučení
BK a paní N. jako budoucího nájemce schválila. O rozhodnutí RM byla paní N.
písemně vyrozuměna.

Telefonicky se spojila se zástupcem pronajímatele, kterému sdělila, že o nabízený
byt nemá zájem a odmítá jej převzít do nájmu, ačkoliv převzetí bytu na zasedání BK
dne 21.06.2017 osobně odsouhlasila.. Toto následně potvrdila i písemnou formou.
Byt na ul. Revoluční 1871/30/18 ve Žďáře nad Sázavou 3 tak i nadále zůstává
neobsazený. Proto BK určila náhradníka, aby nedocházelo k dlouhodobému úniku
nájemného.
Náhradník pro byt na ul. Revoluční 1871/30/18, ZR 3
žádostí
Budoucí nájemce:
P.Z., bytem ZR 1
Hlasování o budoucím nájemci:
Pro 5,

Proti 0,

byt vel. 1+1

Zdržel se

26

0

Add. 4) Určení termínu příštího zasedání BK
Příští zasedání bytové komise se uskuteční v pondělí dne 17.07. 2017 v 15.15 hod.
v zasedací místnosti zastupitelstva města.
Zapsala: Milfajtová Lenka

