Zasedání bytové komise
Zápis ze dne:

16.09.2019

Přítomni: p.Ing. Müllerová, p. Ing. Kostečková, p. Bc. Pokorná, Ing. Mička,
p. Pulkrábek, p. Vítková, p. Málek, tajemnice Milfajtová
Nepřítomni: Bc. Neumann, p. Strouhal,
Program:
1. Administrativní úkony
2. Otevírání obálek, vypracování seznamů žadatelů
3. Seznámení se s obsahy doručených žádostí na volné byty
4. Výběr žadatelů, kteří budou pozváni na příští zasedání BK
5. Řešení mimořádných případů:
-Dopis z úřadu vlády, kdy žadatelem o byt je p. D.S.
-Dvě žádosti p. H.I., doručené po uzávěrce záměrů
-Dvě žádosti p. P.K., doručené po uzávěrce záměrů
-Dopis paní J.M. – doplnění informací uvedených v podaných
žádostech.
-Telefonát paní V.U. - nájemkyně městského bytu na Brněnské 10
6. Připomenutí povinnosti zachovávat mlčenlivost v případě všech informací,
projednávaných v rámci zasedání bytové komise.
7. Určení termínu příštího zasedání bytové komise
Hlasováno o programu:

Pro

7,

Proti 0,

Zdržel se

0,

Add.1 )
Administrativní úkony
Se členy BK byty vyřízeny veškeré administrativní úkony.
Add 2)
Doručené přihlášky byly členem BK, tajemnicí byly vypracovány seznamy
žadatelů o volné obecní byty.
Add. 3, Add.4)
Komise se seznámila s obsahem doručených přihlášek. Poté se
dohodli na tom, že na příští zasedání bytové komise budou pozváni následující žadatelé:
M.J.
bytem ZR 1
Ing. H.J.
bytem ZR 6
K.S.
bytem ZR 3
Add.5)
Řešení mimořádných případů:
-Dopis z úřadu vlády České republiky, kdy žadatelem o byt je p. D.S.
Charakteristika: nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje.
Úřad vlády ČR postoupil žádost pana S. Městu Žďár nad Sázavou pro informaci, případně
ke zvážení dalšího postupu v této věci.
Členové bytové komise se seznámili s obsahem žádosti p. S.. Je nutné zdůraznit, že p. S.
doposud neprojevil zájem o získání volného obecního bytu ve Žďáře nad Sázavou
v souladu se schválenými Pravidly pro pronájem bytů a BK neeviduje žádnou jeho žádost.
-Dvě žádosti p. H.I., doručené po uzávěrce záměrů
Žádosti paní H.I. byly doručeny na MěÚ ve Žďáře nad Sázavou (podatelnu) dne
13.09.2019, kdy podací razítko pošty v Pardubicích je ze dne 12.09.2019.
V čl. č.4 schválených Pravidel pro pronájem bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou
je uvedeno:
Po uplynutí stanoveného termínu po zveřejnění se uzavře příjem přihlášek a zároveň
dojde k sejmutí záměru z úřední desky. Přihlášky budou přijímány v zalepených obálkách

na sekretariátu starosty. Přihlášky podané po uzávěrce příjmu přihlášek nebudou
zařazeny do výběru.
Samotná Přihláška do výběrového řízení obsahuje Čestné prohlášení, kdy žadatel svým
podpisem stvrzuje, že se seznámil s Pravidly pro pronájem bytů. V téže žádosti je poučen
o tom, jakým způsobem probíhá přihlášení do výběrového řízení na volné byty. I zde je
uvedeno, že vyplněná Přihláška se odevzdává nejpozději v den uzávěrky na sekretariát
starosty.
Bytová komise je povinna, stejně jako samotní žadatelé o volné obecní byty, dodržovat
radou města schválená Pravidla pro pronájem bytů. Z tohoto důvodu byly po předešlé
diskusi obě žádosti paní H.I. vyřazeny z výběrových řízení.
-Dvě žádosti p. P.K., doručené po uzávěrce záměrů
Žádosti p. P.K. byly doručeny na podatelnu MěÚ ve Žďáře nad Sázavou dne 13.09.2019. I
v tomto případě postupovala bytová komise stejně jako v případě předešlém, tzn. že obě
žádosti byly vyřazeny z výběrového řízení.
-Dopis paní J.M.
Dopis byl doručen přímo předsedkyni bytové komise, která seznámila s jeho obsahem
ostatní členy BK. Údaje uvedené v dopise pouze dokreslují situaci, v jaké se žadatelka
v současné době nachází a slouží jako příloha doručených přihlášek do výběrového
řízení. Přihlášky na dva volné obecní byty byly p. M. doručeny v řádném termínu.
-Telefonát paní V.U. - nájemkyně městského bytu na Brněnské 10
Předsedkyně bytové komise seznámila členy s obsahem telefonátu paní U.
Charakteristika nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje.
Proto by se předsedkyně BK chtěla obrátit na radní města, zda by nenašli nějakou
uspokojivou variantu k řešení této situace.
Add.6)
Připomenutí povinnosti zachovávat mlčenlivost v případě všech
informací, projednávaných v rámci zasedání bytové komise.
Paní předsedkyni BK byla členům BK připomenuta povinnost zachovávat mlčenlivost
v případech veškerých informací, projednávaných v rámci zasedání BK.
Add 7)
Příští zasedání bytové komise se uskuteční dne 02.10.2019 v 15.15 hod. v
zasedací místností v krčku (boční přístavek mezi 3. a 4. poschodím).
Zapsala: Milfajtová Lenka

