Zasedání bytové komise
Zápis ze dne:

08.06.2020

Přítomni: p. Ing. Müllerová, ing. Kostečková, p. Pulkrábek, ing. Mička, Bc. Neumann,
tajemnice Milfajtová
Omluvena: . p. Vítková
Nepřítomni: p. Pokorná, p. Málek, p. Strouhal
Program:
1. Administrativní úkony
2. Pohovory s pozvanými
3. Informace o událostech souvisejících s bytovou problematikou,
mimořádné případy
4. Výběr budoucího nájemce na volný byt
5. Výběr žadatelů, kteří budou pozváni na příští zasedání bytové komise
6. Určení termínu příštího zasedání bytové komise

popř.

Add 1)
Administrativní úkony
Se členy, kteří se dostavili na zasedání BK, byly vyřízeny administrativní úkony.
Add.2)
Pohovory s pozvanými žadateli
Š.M., trv. bytem ZR 1, aktuálně bytem hotel. ubytovna
Charakteristika nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje.
S.J., trv. bytem Jámy, aktuálně bytem ZR 3
Charakteristika nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje.
Add. 3)
Informace o událostech, souvisejících s bytovou problematikou,
popř. mimořádné případy
•

Předsedkyně bytové komise v úvodu požádala tajemnici bytové komise, aby
členy BK podrobněji seznámila s případem vyhořelého bytu na ul. Brodské
1936/35 v ZR 3.
Tajemnice tak členy seznámila s tím, ve kterém bytě hořelo, kdo je nájemcem
vyhořelého bytu, co je předpokládanou příčinou požáru i s tím, jaký další
postup bude zástupce pronajímatele v tomto případě volit. Členové bytové
komise vzali tyto informace na vědomí.

•

Dalším projednávaným bodem bylo opakované posouzení žádosti paní R.A. a
jejího syna J.A.. Všichni členové BK měli možnost se k žádosti vyjádřit. Po
projednání všech známých skutečností nevzešel návrh na přidělení volného
obecního bytu A..

•

V poslední řadě seznámila předsedkyně BK členy s tím, že v případě výběru
nájemce na volný byt č. 19, umístěný v bytovém domě č.p. 1936, č.or. 35 na
ulici Brodské ve Žďáře nad Sázavou 3, Rada města doporučení BK
neakceptovala a o novém nájemci nerozhodla.
Obsazení bytu výše
uvedeného bylo vráceno BK zpět k provedení výběru nového.

Add 4)
Opakovaný výběr budoucího nájemce na volný byt
Členové BK se tak opět seznámili s obsahem všech doručených přihlášek a po
zvážení vybrali a radě města doporučili nového budoucího nájemce na volný byt č.
.., který je umístěný v bytovém domě č.p. 1936, č.or. 35 na ulici 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 1936/35/.., byt vel. 1+1
celkem doručeno 14 žádostí
Budoucí nájemce: Š.M.,
bytem akt. bytem hotel.ubytovna
Charakteristika: viz. Pohovory s pozvanými
Add 5)
Výběr žadatelů, kteří budou pozváni na příští zasedání bytové
komise.
• B.A., bytem ZR 4
• K.M., bytem ZR 1
• B.M., bytem ZR
• K.P., bytem ZR 1

Add 6).
Určení termínu příštího zasedání bytové komise
Příští zasedání bytové komise se uskuteční v pondělí dne 22.06.2020 v 15.15 hod.
v předsálí velké zasedací místnosti.

Zapsala: Milfajtová Lenka

