
ZÁPIS z JEDNÁNÍ BYTOVÉ KOMISE MěÚ PŘÍBRAM DNE 14.6.2017

Přítomni: účast dle prezenční listiny

Koordinátor: lng. P. Sýkorová

Omluveni: Věra Kresslová

Přítomno: 4 členů— komise je usnášeníschopná

Program:

1) Zahájení

2) Schválení programu jednání

3) Projednání důvodové zprávv

4) Různé

adl) Přítomné přivítala lng. Jiřina Michalova a vedoucí Městské realitní kanceláře lng. Pavla Sýkorová.

adZ) Členové komise jednomyslně schválili program jednání, dále zapísovatelku Jiřinu Michaiovou a

ověřovatele zápisu panííanu Valterovou.

adšl Členové komise projednali předloženou Důvodovou zprávu složenou ze 2 žádostío uzavření

dodatku k nájemní smlouvě a jednomyslně ji schválili.

add) lng. Pavla Sýkorová informovala členy BK o výsledcích výběrového řízení ze dne 19.5.2017

v Příbrami 14.6.

Zapsala: Jiřina

Zápis ověřil: Jana Valte



Důvodová zpráva k jednání move komíse dne 14.6.2017

1. Žádost o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1000!MERK!2015 ze dne 17.8.201

k b tu č. Příbrami IV, Cs.armády 4, 1+0, "' vě v mezené osob , pan

nájemní smlouva do 30.6.2017. kžádosti připojila žádost svého

manžela o vyřazení jeho osoby z nájemnl sm ouvy : uvodu přiděleni služebního bytu.

Průměrný měsiční příjem dle nařízení vlády č. 146í2003 Sb. splňuje.

BK doporučuje uzavření dodatku č. 1 kstávající nájemní smlouvě 1000í'MERK72015 kbytu _

v Příbrami lv, Čs.armády 4. byt pro příjmové vymezené osoby, na dobu určitou 1 roku od 1.7.2017, za

cenu 4728 Kfm2. Žadatelka splnila podmínky Směrnice o. 112015 a prokázala příjmy dle nařízení

vlády č. 1482003 Sb.

Zidost o uzavření dodatku &. 2 k nájemní smlouvě &. 8861MERK1'2016 ze cln

už v Příbrami ll, Zižkova 326, 1+0, byt gro příjmové vymezené osoby;, paní

nájemní smlouva do 30.6.2017. Průměrný měsiční příjem dle nařízení vlády o. .

splňuje.

BK doporučuje uzavření dodatku č, 1 kstávající nájemní smlouve BBGKMERKI2016 kbytu o..

v Příbrami ||, Žižkova 326, byt pro příjmové vymezené osoby? na dobu určitou 1 roku od 1.7.2017, za

cenu 47,28 Kím2. Žadatelka splnila podmínky Směrnice č. 112015 a prokázala příjmy dle nařízení

vlády &. 14672003 Sb.

ínngohalova |r|na přelsellynl ||

V Příbramí dne 14.6.2017


