Zasedání bytové komise
Zápis ze dne:

17.02.2020

Přítomni: p.Ing. Müllerová, p. Ing. Kostečková, p. Vítková, p. Strouhal, p. Pulkrábek,
tajemnice Milfajtová
Omluvena: p. Bc. Pokorná
Nepřítomni: Ing. Mička, Bc. Neumann, p. Málek

Program:
1. Administrativní úkony.
2. Vyhodnocení záměru, vyhlášeného pro nájemce nerekonstruovaných
obecních bytů v majetku města Žďáru nad Sázavou dle nových pravidel
3. Řešení mimořádných případů
4. Určení termínu příštího zasedání bytové komise.
Hlasováno o programu:

Pro

5,

Proti 0,

Zdržel se

0

Add.1 )
Administrativní úkony
Se členy BK byty vyřízeny veškeré administrativní úkony.
Add.2)
Vyhodnocení
záměru,
vyhlášeného
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.
Brodské 1876/27/14 ve Žďáře nad Sázavou 3 se přihlásili tři žadatelé.
Žádný ze třech 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 třech 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
volný byt bude radě města předložen k vyhlášení nový záměr.
Po zkušenostech z počátku letošního rok, kdy se na vyhlášené záměry pro nájemce
nerekonstruovaných bytů nepřihlásil nikdo kdo splňuje podmínky, došlo k úpravě
vyhlašovaných záměrů. Na nově vyhlášené záměry se budou moci přihlásit jak
žadatelé nebydlící, tak i nájemci bydlící v nerekonstruovaných bytech v majetku
města Žďáru nad Sázavou. Na bytové komisi pak bude správné rozdělení a
roztřídění doručených přihlášek.
Tajemnice BK informovala členy BK o tom, že po uzávěrce záměrů (uzávěrka dne
30.01.2020) byly doručeny na MěÚ dvě žádosti a to na byt Revoluční 1829/27/18 a
na byt Brodská 1932/43/4.
Vzhledem ke skutečnosti, že žádosti byly doručeny až dne 31.01.2020 a žadatel
nesplňoval podmínku uvedenou v čl. 6 vyhlášeného záměru, byly v obou případech
jeho žádosti vyřazeny.

Add.3)
Řešení mimořádných případů
• Členové bytové komise se opakovaně věnovali žádosti paní místostarostky,
týkající se řešení bytové situace paní R.A. a pana J.A.. Bytová komise bere
žádost paní místostarostky na vědomí.
•

Další bodem bylo opětovné vyjádření se k zveřejňovaným článkům v různých
periodikách, týkajících se rekonstrukcí svobodáren. Členové BK tyto články již
při minulém zasedání BK označili za nepřesné, zavádějící a zmatečné.
Z tohoto důvodu připraví Ing. Kostečková sama článek do novin (Slovo
zastupitele), kde se pokusí o upřesnění podmínek účasti ve výběrovém řízení
pro nájemce bytů bydlících v domě, kteří mají zájem o zrekonstruování svého
bytu.

•

V závěru se členové BK dohodli na doplnění informací na webových stránkách
města. Doplněné informace budou sloužit právě pro nájemce
nerekonstruovaných bytů v majetku města Žďáru nad Sázavou, kteří mají
zájem o rekonstrukci svého stávajícího bytu. Doplnění informací zajistí
tajemnice BK.

Add.4)
Příští zasedání bytové komise se uskuteční dne 02.03.2020 v 15.15
hod. v předsálí zasedací místnosti zastupitelstva města.
Zapsala: Milfajtová Lenka

