Zasedání bytové komise
Zápis ze dne: 10.08. 2022
Přítomni:
Ing. Müllerová, p. Pulkrábek, tajemnice Milfajtová
Nepřítomni: Ing. Kostečková, Ing. Mička, p. Strouhal, p. Málek, p. Vítková, Bc.
Neumann,
Program:
1. Administrativní úkony.
2. Pohovory s pozvanými žadateli
3. Výběr budoucího nájemce na volný byt
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)

Pohovory s pozvanými žadateli

M. L., akt. bytem ZR 1, trvale Bystřice nad Pern.
Charakteristika nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje.
M. J., bytem Borek, okr. Havlíčkův Brod
Charakteristika nebude zveřejněna, neboť obsahuje osobní a citlivé údaje.
D. N., bytem Studnice, Nové Město na Moravě
Žadatelka se k jednání bytové komise nedostavila. Předem se omluvila e.mailem.
Společně s panem Michálkem se zasedání bytové komise zúčastnily i terénní
soc. pracovnice. Po jeho odchodu doplnily členům BK informace týkající se
žadatelů, které bytová komise pozvala k osobním pohovorům. Doplňující
informace terénních sociálních pracovnic byly rozhodující při výběru
budoucího nájemce.

Add.3)
Výběr budoucího nájemce na volný byt
Po zvážení veškerých dostupných informací přistoupili členové BK k výběru
budoucího nájemce na volný holobyt na ul. Brněnské 2228/10/7, ZR 1.
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.

Brněnská 2228/10/7, vel. 1 pokoj + společné soc. zařízení – 5 žadatelů
Budoucí nájemce: M. L., nar…., bytem ZR 1
Charakteristika: viz pohovory s pozvanými.
Vzhledem ke skutečnosti, že se bytová komise sešla pouze ve dvou členech a
nebyla usnášeníschopná, má výběr budoucího nájemce pouze doporučující
charakter.
Add 4)
Určení termínu příštího zasedání bytové komise
Příští zasedání bytové komise se uskuteční v pondělí dne 05.09.2022 v 15.15 hod.
v zasedací místnosti ve 4. poschodí – široké dveře naproti schodišti.

Zapsala: Milfajtová Lenka

