Zasedání bytové komise
Zápis ze dne:

29.04.2020

Přítomni: p. Ing. Müllerová, p. Pulkrábek, tajemnice Milfajtová
Nepřítomni: Zbývající členové BK nebyli zváni a to s ohledem k mimořádným
okolnostem, které nyní panují na celém území ČR a k nařízení vlády.
Program:
1. Administrativní úkony
2. Výběr budoucích nájemců na volné byty
3. Výběr žadatelů, kteří budou pozváni na zasedání bytové komise
4. Určení termínu příštího zasedání bytové komise
Add 1)
Administrativní úkony
Se členy, kteří se dostavili na zasedání BK, byly vyřízeny administrativní úkony.
Add 2)
Výběr budoucích nájemců na volné byty
Členové BK se v omezeném počtu sešli, aby vybrali a radě města doporučili budoucí
nájemce na další volné byty, kde se prováděné opravy chýlí ke konci a byty budou
připraveny k nastěhování. Je tedy důležité je obsadit v co nejkratším termínu a snížit
tak ztrátu související s únikem nájemného.
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.
V konečné fázi byl členy bytové komise vybrán a radě města doporučen budoucí
nájemce pouze na jeden volný byt a to:
Brodská 1936/35/.., byt vel. 1+1
celkem doručeno 15 žádostí
Budoucí nájemce: V.Z.
bytem Žďár nad Sázavou 3
Charakteristika: Nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje.
U zbývajících tří volných bytů prozatím k výběru budoucího nájemce nedošlo.
Členům bytové komise schází osobní pohovory s žadateli, jejich představení se,
seznámení členů BK se svojí bytovou situací. To vše včetně osobního kontaktu hraje
důležitou roli při výběru budoucích nájemců. Vzhledem k tomu, že se situace
v souvislosti s výskytem Koronaviru pomalu uklidňuje a opatření se uvolňují, rozhodli
se zúčastnění členové BK nejprve pozvat některé z žadatelů o volné byty a samotný
výběr ponechat až po provedených pohovorech.
Add.3)
komise

Výběr žadatelů, kteří budou pozváni na zasedání bytové

Na příští zasedání bytové komise budou pozváni:

H.J., Nížkov
P.R., Žďár nad Sázavou 7
S.S., Žďár nad Sázavou 3
Add 3).
Určení termínu příštího zasedání bytové komise
Příští zasedání bytové komise se uskuteční dne 11.05.2020 v 15.00 hod. v zasedací
místnosti Rady města. Zasedání se opět uskuteční pouze v omezeném počtu členů
bytové komise (Müllerová, Pulkrábek) tak, aby byla dodržena vládní nařízení.
Zapsala: Milfajtová Lenka

