
Zápis z jednání bytové komise

Datumjg.2.2049

Účast dle prezenčm Ilstiny . (_xomlsejemem usnášeníschopná
přitomno 5 členu 2 T Šřenu)

omluveni:. „1

Hosté: Mgr Konvalinka. místostarosta

Koordlnatog mg. Pavla Sýkorová. vedoucí MéRK

Program;

1 Zahájení

2. Schváfení programmednaní
3. informace čtenu komise
4 Vystoupení hostu

5 Projednání navržených bodu programu 110
6 Závěr

ad 11 Zahájem predsedy komise. přivítání hostu
ad 2'136hvaleni orogramu - hlasováno prci .. B

prOTi . 0

zdržel se;... . 0
ad 31 Informace členu komise: 0

ad 4) Mgr Konvaíinka

ad 5) viz d-„wodova' zpráva

ad 6) Závěr uveden u jednotlivých bodu duuodové zpravy - příťona zápisu zjednání bytové komise

Datum 12.2 2019

Zapsaná. lng Sý '
Podpls. .

Předseda komsse'

Podpls . ..

Členové Kemlse'
;) Franhšek Jobek

D Marta Frýbertou

[) Jana Vaiterova.

p Ladislav Truhla

p Framisek Calth

p rng. Barka Sche

Přiloha fprezenóm ,

Podrobné informace o průběhu jednání Komise jsou uvedeny v samostatné přífoze vyhotoveného zápisu
(tabulka: Posuzování žadarefů o pronájem bytu)



Dúvqgggá zgráva k [ednání bytové komise dne 12.2.2019

1.2ádosti o přidělení volného bytu čl.! Příbrami IV, Čs. armády 4,- byt pro PVO, uzavření
nájemní smlouvy na dobu určitou 2 let za stanovenou základní cenu nájemného pronajimateiem
47,28 Kčimzfměsic (bez záloh na služby, nájemného za vybaveni), žádosti bylo možné podat
nejdéle do 30.1.2019 do 17.00 hod, přílohy do stejného uvedeného data, nejpozději však do data
jednání BK. Záměr pronájmu včetně všech podminek vyvěšen dne: 3.1.2019, sejmuto dne
30.1.2019.

Žádosti o řiděleni ředmětného volného bytu podali 3 žadatelé:
ne 28.1.2019 v 10.45 hod

dne 28.1.2019 014.35 hod

dne 28.1.2019 v 15.50 hod

BK bere na vědomí inform ' žádostech & doporučuje RM uzavřít nájemní smiouvu

(konson'dovane znění)3%na pronájem vofného bytu ólv Přfbramí !V. Čs.
armády 4, .W?pro PVO. doba určífá 2 131. 47,28 Kó/mŽ/mésía

- hlasováno profi

proti'O

zdržel set)

2. Žádost o uzavřgni dodatku &. 1 k nájemní smlouvě č. ZUBIMERKJ201B ze dne 15.2.2018 k bytu
(";-v Příbrami I, Spitáiská čp. 18, 2+1, byt standard,5—-
-nájemní smlouva do 28.2.2019. (inflační zvýšení zatím neuplatněno - p|ati151.- Kč.! rn )

BK dogomóuge uzavření dodatku Č 1 k nájemnr' smťouvé Č 208/MERK/2018 (nájemní smfouva

vkonsohdovaném znění) na dobu LIJ'ČÍÍOU 3 měsícu od 1.3.2019. kategorie standard. za cenu 151_-

Kófm2/mésíc. spodmmkou řádné přatebni morálky. BK k Iomufo doporučení přistoupila i na základě
vyjádření k době nájmu přítomného nájemce.

- hlasováno pI'OÍ 6
proti. 0

zdržel se“ O

3. Žádost o uzavřeni dodqtku č. 3 k nájemní smlouvě č. 322! 14 k bytu
č! Příbrami VII, Bratří Capků čp. 279, 1+1, byt služební, s nájemní

sm ouva do 28.2.2019. (po inflačnim zvýšeniplat172,- Kč! m )

BK dogoručuge uzavření dodatku č. 3 !( nájemní smfouvě č. 322/MERK/2014 (nájemní smlouva

\; konsolidovaném znění) na dobu určitou 2 191 od 1.3.2019. kategorie služební, za cenu 72,—

Kófm2/mésíc Bude upraméno akfuámé mame ínffaóní Zvýšení.

- hlasováno pro. 6

promo

zdržel 39:0

4. “ ' ost o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.2101MERK12018 ze dne15.2.2018 k b tu
€:, \; Příbrami VI, u Dolu Anna čp. 23,- byt standard,s—

náiemni smlouva do 28.2.2019. (inflační zvýšení zatim neupiatněno — plati112,— Kč:Í

m2)

BK dogoruóufe uzavření dodatku č. 1 k nájemní smfouvé ó. 210/MERK/2018 (nájemnr' smfouva

vkonsoh'dovanem znění) na dobu určitou 2 Ie! od 1.3.2019, kategorie standard. za cenu 112,-

Kčfm2/mésíc. Bude uprarne'no akruáme' platné infrační zvýšenf

- hfasováno pro 6

protl 0

zdržel sezů



5. Žádost o uzavření dodatku č. 3 k n ' 'emní smlouvě ' 25.2.2014 k bytu
č..: Příbrami |||, Dlouhá čp. msi byt služební, s nájemní smlouva
do 28.2.2019. (po inflačnim zvýšení platí 72,- Kč.: m2)

BK dogoruóufe uzavření dodatku č. 3 k nájemní smfouvé č. 317/MERK/2014 (nájemní smlouva
vkonsoh'dovangm znění) na dobu určitou 3 měsíců od 1.3.2019. kategorie sfužební, za cenu 72,-
Kó/mE/mésíc. Zadarerka nesmíme podmínky směrnice č 1/2018.

- híasovano pro 6

pr0t|;0

zdržel 33.0

6. Žádost o uzavřený dodatku č. 3 k " ní smlouvě č. 236! ERKIZ e 17.3.2016 k bytu
č.1 Příbrami w, Cs. armády čp. Súngwt standard, :; , nájemní smlouva
do 28.2.2019. (po inflačnim zvýšení p atl 82,- Kč! m2).

BK dogomóuge uzavreni dodatku C. 3 k nájemnf smťouvé ó 317/MERK/2016 (nájemní smfouva
v konsoh'dovaném zném'j na dobu určitou 2 Je! od 1.3 2019. kategorie standard. za cenu 32.—
Kč/mZ/mésíc. Bude upiaméno akmámé pramé :'nffačnf zvýšení.

— hrasováno pro; 6

proti:0
zdržel sezo

7.Žádost o uzavřeni dodatku č. 3 k nájemní smlouvě &. 1981MERK1201B z
5: Při ' ' ' íT.G.Masaryka čp. 98-byt standard, 5

(není uveden v nájemnismlouvěj, nájemnl ouva o . . . po
m acmm zvyseni p at: 4,- Kč! m2)

BK dogoručufe uzavření dodatku &. 3 k nájemní smlouvě &. 198/MERK/2016 (nájemní smfouva
v konsorídovaném znění) na dobu určitou 2 fer od 1 32019. kategorie standard. za cenu 94.-
KC/mžfmésr'c Bude upfafnéno akfuáťfié platné mnační zvýšení.

- hlasováno pro 6

prohD

zdržel 8950

8. Žádost o uzavření_ dodatku č. 1 k ná'emni smlouvě č. 227; 10.2.2017 k bytu
č-v Příbrami IV, Cs. armády čp. 4-byt pro on, nájemní
smIOuva do 28.2.2019. (po inflačním zvýšení plati 48,50 (: m

BK dogoručufe uzavření dodatku c 1 k nájemní smťouvé č. 227/MERM017 (nájemní smfouva
v konsolidovaném znění) na dobu určitou 2 Je? od 1.3.2019. kategorie PVO. za cenu 48,50-
KC/m2/mésíc. S podmínkou úhrady ;r'stofy Spejené s nájmem ve výši jednonásobku měsíčního nájmu.
Jistota je spřamá před podpisem dodatku č. 1.

- hlasováno pro. 6

protitO

zdržel se O

9. Žádost o uzavření dodatku č. 1 k nájemní Smlouvě č. 382!MERK12018 ze dne 23.3.2018 k bytu
č. Příbrami VII, nám. 17.1i5topadu čp.304,F byt standard,s—

nájemní smlouva do 31.3.2019. (in acni zvýšení zatím neuplatněno »- plati120,-Kčř
m )
BK dogoruóuge uzavření dodatku č. 1 k nájemní smfouve“ č. 382/MERK/2018 (nájemní smfouva
vkonsoh'dovaném znění) na dobu určitou 2 Je! od 14.2019. kategorie standard, za cenu 120,—
Kč/mQ/mésíc. Bude upfaméno aktuálně mame inflační zvýšení.

- hlasováno pro: 6

protizo
zdržel 39:0



10. Žádost o uzavřeni dodatku &. 3 k nájemní smlouvě č. 713! 015
k bytu č..! Příbrami ||, Žižkova čp. 325-byt pro PVO,Wnájemní
smlouva do 31.3.2019. (po inflačním zvýšem piati 48,50 Kč!

BK dogomčuge uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouve č. 713/MERK/2015 (nájemní smfouva

v konsoh'dovanem znění) na dobu určitou 2 Jef od 1.4.2019. kategorie PVO. za cenu 48,50-

Kč/mzvmésfc. S podmínkou úhrady jistoty spojené s nájmem ve výši jednonásobku měsíčního nájmu.

Jrsfora je spřamá před podpisem dodatku č. 3

Vano pro 6

prot|10
zdržeř se:0


