Zasedání bytové komise
Zápis ze dne:

03.02.2020

Přítomni: p.Ing. Müllerová, p. Ing. Kostečková, p. Vítková, Ing. Mička, p. Strouhal,
Bc. Neumann, p. Pulkrábek, tajemnice Milfajtová
Omluven: p. Málek
Nepřítomna: p. Bc. Pokorná
Program:
1. Administrativní úkony.
2. Pohovory s pozvanými
3. Vyhodnocení záměrů, vyhlášených pro nájemce nerekonstruovaných
obecních bytů v majetku města Žďáru nad Sázavou dle nových pravidel
4. Řešení mimořádných případů
5. 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)

Pohovory s pozvanými

M.L.
Charakteristika nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje.
Š.D.
Charakteristika nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje.
S.L.
Paní S. se před jednáním telefonicky omluvila s tím, že termín zasedání jí
nevyhovuje.
Vyhodnocení
záměrů,
vyhlášených
pro
nájemce
nerekonstruovaných obecních bytů v majetku města Žďáru nad
Sázavou dle nových pravidel.
Tajemnice bytové komise seznámila členy BK s tím, že na vyhlášený záměr na ul.
Revoluční 1829/27/18 ve Žďáře nad Sázavou 3 se přihlásili dva žadatelé.
Add.3)

Na vyhlášený záměr na ul.Brodská 1932/43/4 se přihlásili tři žadatelé.
Žádný z pěti přihlášených ale nesplňuje podmínku, uvedenou v bodě č. 6
vyhlášeného záměru, tzn. že….cit „Do výběrového řízení na tento volný byt se
mohou přihlásit pouze nájemci bytů, bydlící ve stejném domě, kde se nachází
volný byt. Žádosti žadatelů, kteří nesplňují tuto podmínku, budou z výběrového
řízení vyřazeny.“
Ve všech pěti případech se jedná o žadatelé, kteří doposud nebydlí a mají zájem o
přidělení volného bytu. V souladu s výše uvedeným byly jejich žádosti vyřazeny a na
volné byty budou radou města vyhlášeny nové záměry.

Add.4)
Řešení mimořádných případů
• Členové bytové komise věnovali i mimořádnou pozornost žádosti paní
místostarostky. Ta by byla ráda, pokud by členové BK přehodnotili postoj
k žádostem paní R.A. a jejího syna. Jeden ze členů BK na příští zasedání
přinese písemné podklady, týkající se paní A.. Je třeba, aby se členové BK
nejprve seznámily s fakty, týkajícími se žadatelky a teprve poté budou schopni
objektivně rozhodnout o její žádosti.
• Předsedkyně BK osobně promluví s paní místostarostkou.
•

Další projednávaný bod se týkal pana J.S., který se stal nájemcem obecního
bytu teprve před několika měsíci. Tajemnice BK seznámila členy s aktuální
situací a s připravovanými kroky ze strany pronajímatele.

•

Jako další byl řešen případ paní Ž.K.. I zde tajemnice seznámila členy BK
s aktuální situací. Paní předsedkyně doplnila, že měla možnost s paní K.
osobně hovořit. Při tomto hovoru jí doporučila, jak svoji situaci řešit a to vše ve
spolupráci se zástupcem pronajímatele.

•

Posledním projednávaným bodem bylo vyjádření se členů BK ke zveřejněným
článkům. Např. informace v článku Žďár hodlá postupně revitalizovat
městské byty na Stalingradě považují členové BK za nepřesné, zavádějící a
zmatečné.

Add.5)
Příští zasedání bytové komise se uskuteční dne 17.02.2020
15
v 15. hod. v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva města.
Zapsala: Milfajtová Lenka

