Zasedání bytové komise
Zápis ze dne:

08.03.2021

Přítomni: Ing. Kostečková, Bc. Neumann, p. Strouhal, p. Pulkrábek, tajemnice Milfajtová
Omluvena: Ing. Müllerová
Nepřítomni: p. Pokorná, p. Vítková, p. Málek, ing. Mička,
Program:
1. Administrativní úkony.
2. Pohovory s pozvanými žadateli
3. Výběr budoucího nájemce na volný byt
4. Výběr žadatelů, kteří budou pozváni na příští zasedání bytové komise
5. 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
Ing. Z.M., bytem ZR 3
Žadatel se z jednání bytové komise telefonicky omluvil. V účasti na jednání BK mu bránil
nepříznivý zdravotní stav.
V.M., bytem ZR 1
Charakteristika nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje.
D.J., bytem ZR 1
Charakteristika nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje.

Add 3)

Výběr budoucího nájemce na volný byt

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
12 žadatelů
Budoucí nájemce: D.J., bytem ZR 1,
Charakteristika:
Viz. pohovory s pozvanými.
Vzhledem ke skutečnosti, že se BK sešla pouze ve čtyřech členech, nebyla
usnášeníschopná. Výběr budoucího nájemce tak má pouze doporučující charakter.
Poznámka: Nebude uvedena, neboť obsahuje citlivé údaje.

Add.4)
Výběr žadatelů, kteří budou pozváni na příští zasedání BK
Ing. Z.M., bytem ZR 3
Ze zdravotních důvodů se tentokrát pan Ing. M. zasedání BK nezúčastnil a tak se členové
BK rozhodli pozvat ho opakovaně na příští zasedání BK.
Add 5)
Určení termínu příštího zasedání bytové komise
Příští zasedání bytové komise se uskuteční dle potřeby. O konání příštího zasedání BK
budou členové BK vyrozuměni elektronickou cestou.
Zapsala: Milfajtová Lenka

