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1. Žádost o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 851JMERKi2016 ze dne 27.7.2016 k bytu

č..-v Příbrami lII, Dlouhá 105, 2+1, byt standard, paní—nájemní

Smlouva do 31.7.2011

BK nedogoručuie uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 851IMERKI2016 na dobu určitou 1 roku,

kategorie standard, za cenu 80,- Kč od 1.8.2017. Žadatel neSpInil veškeré podmínky Směrnice &.

112015 a to víz Hlava |, čiánek 4 odst. 1 (žadatelka o nájem bytu v době podání žádosti nemá

nejméně 3 roky trvaiý pobyt na územi města Příbram) a dále článek 4 odst. 8 ( žadatetka vlastní od

19.5.2017 bytový dům Praha).

2. Žádost o uzavření dodatku č. 1 k ná'emní smlouvě ě. 952íMERK12014 ze dne 29.8.2014

ůvodně VPZ - Okresní soud) k bytu (liv Příbrami IV, Cs. armády 5, 2+1, byt standard, paní

nájemní Smlouva do 31.8.2017.

BK dogoručuje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 952íMERK12014 na dobu určitou 1 roku,

kategorie standard, za cenu 80,- Kč od 1.9.2017. Žadatel splnil veškeré podminky Směrnice č.

1í2015 .

3. „ ' ost o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě &. 826íllil 15.8.2016 k bytu

š. v Příbrami Vl, U Dolu Anna 26, 1+0, byt standard, pani nájemní smlouva

do 14.8.2017.

BK dogoručuje uzavřeni dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 82BIMERKI2016 na dobu určitou 1 roku,

kategorie standard, za cenu 80,— Kč od 15.8,2017. Žadatel splnil veškeré podmínky Směrnice č.

12015.

4. Žádost o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 789íMERKi'2016 z dn k bytu

&. .vPříbramí VI, U Dolu Anna 26, 1+0, byt standard, pana nájemní

smlouva do 31.8.2017.

BK doporučuje uzavření dodatku č, 1 k nájemní smiouvě č. ?BQIMERKIZMG na dobu určitou 1 roku,

kategorie standard, za cenu 80,- Kč od 1.9.2017. Žadatel Splnil veskere podmínky Směrnice &.

112015 .

5. Žádost o uzavřenídodatku č.2 k nájemní smlouvě &. 957íMERKi'2014 ze dne 8.8.2016 !( b u

č v Příbrami IV Cs. armády 4, 2+1, byt pro příjmové vymezené osoby, panaqa

paní dodatek č.1 knájemní smlouvě do 31.8.2017. Prumerny m sčni

příjem dle nařízení vlády č. 14632003 Sb. splňují.

BK dogoručuje uzavřeni dodatku č. 2 k stávající nájemní smlouvě QSTIMERKQDM na dobu určitou 1

roku od 1.9.2017, za cenu 47,28 Kč (byt PVO). Žadatelé splnili podmínky Směrnice č. 1í2015,

Průměrný měsíční příjem dle nařízení vlády č. 146í2003 Sb. splňují.

v Příbrami dne 24.7.2017

ing.1'v1ichalová Jiřina



ZÁPiS ZJEDNÁNÍ BYTOVÉ KOMISE MěÚ PŘÍBRAM DNE 24.7.2017

Přítomni: účast dle prezenční listinv

Koordinátor: Ing. P. Sýkorová

Omluveni: Věra Kresslová, Jana Valterová,

Přítomno: tl členů— komise je usnášeníschopná

Program:

1) Zahájení

2) Schválení programu jednání

3) Projednání důvodové zprávy

4) Různé

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

adz) Členové komisejednomvslně schválili program jednání, dále zapisovatelku Jiřinu Míchaíovou a

Ověřovatele zápisu paní Martu FrÝbertovou.

ad3) Členové komise projednali předloženou Důvodovou zprávu složenou z 5 žádostí o uzavření

dodatků k nájemní smlouvě, 4 žádostí BK doporučila RM ke schválení, 1 žádost nedoporučila.

ad4) lng. Pavia Sýkorová informovala členy BK o výsledcích výběrového řízení ze dne 21.7.2017

v Příbrami 24.7. 2017

zalpsa-

Zápis ověřil: Marta Frýbertová


