Zasedání bytové komise
Dne: 04.02.2019
Přítomni:
Omluveni:

Ing. Müllerová, Ing. Klusáčková, p. Pulkrábek, p. Strouhal, p. Vítková,
tajemnice Milfajtová
Ing. Mička, Mgr. Augustýn Ph.D., Bc. Neumann MSc., Bc. Pokorná Dis.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Administrativní úkony
Otevírání obálek, vypracování seznamu žadatelů
Seznámení se s obsahem doručených žádostí na volný byt
Výběr budoucího nájemce na volný byt č. 36 na ul. Brodské 1905/33
Určení termínu příštího zasedání BK

Hlasováno o programu:

Pro

5,

Proti

0,

Zdržel se

0

Add.1)
Administrativní úkony
• Vyřízení administrativních úkonů.
• Paní předsedkyně požádala tajemnici bytové komise o zajištění zveřejnění jejích
kontaktů (e.mail + tel.) na webové stránky města. Umístění kontaktů bude součástí
seznamu členů bytové komise.
• Členové bytové komise byli seznámeni s vyjádřením Mgr. Augustýna, týkající se jeho
rezignace na post člena bytové komise. Panu Mgr. Augustýnovi bylo sděleno, aby o této
skutečnosti informoval představitele města (pana starostu a pana místostarostu).
Potvrzení nového člena bytové komise bude záležet na rozhodnutí Rady města.
Add.2)
Doručené přihlášky do výběrového řízení byly členem BK rozlepeny.
Tajemnicí BK byl za účasti člena BK vypracován seznam žadatelů o volný obecní byt.
Dvě přihlášky do výběrového řízení byly vyřazeny, neboť žadatelé žádali o byt který není volný
a na který nebyl vyhlášen záměr.
Add.3, Add.4)
Výběr budoucího nájemce na volný byt
Komise se seznámila s obsahem doručených přihlášek. Poté bylo přistoupeno k výběru
budoucího nájemce na volný byt č. 36, umístěném v bytovém domě č.p. 1905, č. or. 33 na ul.
Brodské ve Žďáře nad Sázavou 3.
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.

Brodská 1905/33/36, byt vel. 1+1
celkem 18 žádostí
Budoucí nájemce:
F.D., bytem Žďár nad Sázavou 1
Charakteristika:
Charakteristika nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje.
Hlasování o budoucí nájemci:
Pro 5,

Proti

0,

Zdržel se

0,

Add.5)
Příští zasedání bytové komise se uskuteční dle potřeby a členům bytové komise
bude zaslána pozvánka e.mailovou poštou.
Zapsala: Milfajtová Lenka

