Zasedání bytové komise
Zápis ze dne:

14.09.2020

Přítomni:

Ing. Müllerová, Ing. Kostečková, p. Pulkrábek, Ing. Mička,
Bc. Neumann, p.Strouhal, tajemnice Milfajtová
Omluvena: p. Vítková
Nepřítomni: p. Pokorná, p. Málek
Program:
1. Administrativní úkony
2. Pohovory s pozvanými
3. Seznámení se s obsahy doručených přihlášek na volné byty
4. Výběr budoucích nájemců na volné byty
5. Výběr žadatelů, kteří budou pozváni na příští zasedání bytové komise
6. Určení termínu příštího zasedání bytové komise
Add 1)
Administrativní úkony
Se členy, kteří se dostavili na zasedání BK, byly vyřízeny administrativní úkony.
Add.2)
Pohovory s pozvanými žadateli
P.B.: bytem Žďár nad Sázavou 3
Charakteristika:
Nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje.
P.K.: bytem Nové město na Moravě
Charakteristika:
Žadatelka se jednání bytové komise nezúčastnila. Písemně se omluvila a sdělila, že
si situaci s bydlením vyřešila jiným způsobem.
Add.3)
Otevírání obálek, vypracování seznamu žadatelů na volné byty
Doručené přihlášky do výběrového řízení na volný byt ul. Revoluční 1871/30/17 byly
členy BK rozlepeny a byl vypracován seznam žadatelů. Členové BK byli seznámeni
s obsahy doručených přihlášek.
Add 4)
Výběr budoucích nájemců na volné byty
Členové BK si připomněli obsahy všech doručených přihlášek na volné byty. Poté
bylo přistoupeno k výběru budoucích nájemců, kteří budou doporučeni RM ke
schválení a to následovně:
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.

Revoluční 1829/27/31, byt vel. 1+1
Budoucí nájemce: P.B., bytem ZR 3

celkem doručeno 14 žádostí

Charakteristika: Viz. pohovory s pozvanými.
Hlasování o budoucím nájemci:
Pro: 4,

Proti:

Brodská 1936/35/29, byt vel. 1+1
Budoucí nájemce: K.S., bytem ZR 3

1,

Zdržel se:

1

celkem doručeno 10 žádostí

Charakteristika:
Nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje.
Hlasování o budoucím nájemci:
Pro: 5,

Proti:

0,

Zdržel se:

1

Add 5)
Výběr žadatelů, kteří budou pozváni na příští zasedání bytové
komise.
• S.H., bytem ZR 1
Add 6).
Určení termínu příštího zasedání bytové komise
Příští zasedání bytové komise se uskuteční v pondělí dne 05.10.2020 v 10.00 hod.
v zasedací místnosti Rady města.
Termín pro zasedání BK je vyhrazen pouze do 11.30 hod. neboť téhož dne
odpoledne ve 13.00 hod. zasedá RM a je třeba zasedací místnost připravit.

Zapsala: Milfajtová Lenka

