
Darvodová zpráva .? geo'nánf bytouejpmfse dne 23. 42019

1. Přidělení volného služebního bytu č. .v Příbrami W, U Dolu Anna čp. 26, _, doba
nájmu — 2 roky, nájemné T0,00 KčImŽIměsic [bez záloh na služby, nájemného za
vybavenn.

Záměr pronájmu vyvěšen dne 6.3.2019, sejmuto 30.3.2019, podání žádostí o přiděleni
nejdéle do 29.3.2019 do 8.00 hod včetně příloh, nejpozději však do data jednání BK.

Složení jistoty ve výši 3 měs. nájmů nejpozději před podpisem nájemní smlouvy.

Žádost o přidělení předmětného volného bytu podala pouze 1_:

Ad 3)

- Žádost podepsana. podpis nevyžadwe úřední ověření

— Bytem—ÚW.Příbram
1. společné žtji v nájemní bytě na adrese

— Občané ČR. zletiií. svéprávni. podmínka dle Hrava |. CI 4. odst. 3 — uchazeč a služební byt nemusí
splňovat tj trvalý pobyt \; PB vice “ak 3 roky nejméně však 1 rok

— Spůiubydlici osoba. 1 — p_
- V poslednich 3 letech nedostah výpověd z nájmu ;: obecního bytu pro neplacení nájemného nebo

hrubého porušováni najemnš smlouvy

- Bezdluz'nost wc. městu Přioraw Jeho orgamzačmm složkám a příspěvkovým organizacím (oba
splňUJij

- Bezdiužnost vučl OSSZ. ZP. FU (oba splňLUi)
- _nema vlasmické. spoluvlastnické anu břemenne' právo užívání jiného bytu nebo

nemovitosti určené k bydlení.__ má vlastnické právo v okrese Olomouc
- Nynéjáizaméstnavatelz

- Zamestnavatei*Mlálernsnlžebního bytu p.
Matějovske powrzeni v žádost:

- Jlstota ve wa 3 mes nájmu ke dni jednáni BK nebyia složena (podmínka složení před podpisem
Haj'L—JI'TÉH: Smlouvy Žadatelka upozornéna;

BK doporučuje RM uzavříf ná emní smlouvu (konsolidované znění)5—

(jako :Spoíubydfící'_)na pronájem vomého sfuz'ebnfho bytu č. . v Přfbrami Vf. U
Dom Arma C;) 28 _ doba umim — 2 roky najemné ?a- Kč /m2/mésíc bez záfoh na sfužby. za
podrrmmy sxožem poZaffo-fanfs- „farmy pronajímarerem před podprsem nájemní smrouvy

- hlasováno pro. 6

proti: 0

zdržel ser 0

2. Přiděleni volného služebního bytu &. !v Příbrami vu, Legionářů čp.-,-, doba nájmu
— 2 roky, nájemné 70,00 KČImEImě—sic bez záloh na stužby, nájemného za vybaveni).
Záměr pronájmu vyvěšen dne 6.3.2019, sejmuto 30.3.2019, podání žádosti o přiděleni
nejdéle do 29.3.2019 do 8.00 hod včetně příloh do stejného uvedeného data, nejpozději
však do data iednáni BK. Složení jistoty ve výši 3 měs. nájmů nejpozděii před podpisem
nájemní smlouvy.

Žádosti o přiděleni předmětného volného bytu podali 3 Žadatelé:

&) pi. manžel) — 20.3.2019 v 9.00 hod
b) . družka — dne 28.3.2019 v 8.00 hod

cl .f— clne 28.3.2019 v 12.34 hod



Ad 3)

- Žádost podepsána. podpis nevyžadwe úřední ověření
— By!em-—_. Příbram r— zasílací adresa_.Příbram vn— Občané CR. zletili. svépravm. podminka dle Hlava !. cr. 4. odst. 3 — uchazeč o služební byt nemusísplňovat tj. trval' ob ' jak 3 roky nejméně však 1 rok
— Žadateíka—Mzaměstnanec příspěvkové organizace —_ spořubydlící

osoby manžel 3 — det:
- v posiednich 3 letech nedostah výpověd z nájmu z obecního bytu pro nepřacení nájemného nebohrubeho porušovanl nájemní smlouvy
— Bezdlužnost uučl městu Příbram. jeho organizačním složkám a příspěvkovým organizacím:aktualni dluh za svoz komunálního odpadu pro Žadateie a 'e'ich děti v celkové výši 1658900 Kč.v Agendiu evidovány v poznamkach u diuz'níků ——- dohoda o splátkách pravidelněměsíčně částka 552 Kč k úhradě. vždy ke kona rné ICE, prvnl splátka provedena dne 13.3.2019ve výši 552,- Kč._dluh na svozu za roky 2014-2019 - dohoda o splátkách - pravidelnéměsíčně částku 500 Kč k úhradě vždy ke konci měsíce. první splátka provedena dne 13.03.2019ve Výši 532 Kč Na dluh děti splátkový Kalendář nem“
. Bezdlužnost vuči. ossz. zp FU pi. _bezdlužnost - ossz. ZP, FÚ. pan-u vzpdomluven' s Ia'tkov' ar-
3-mm ze dne 26.3.2019 vyčísiena výše exekuce_splátkový Kalendář od března 2019 ve VýŠ1500,——KČ a následně mm. castku 1.000_--Kčfmésřčné
(dokiad o zaslani castky 500.-- Kč poštovní poukázkou dne 29 32019).- Nemají vlastnické. Spoluviastmcke am břemenné pravo uz'fvani Jiného bytu nebo nemovitostiurčena k bydlení — ani osoby Žljícš v domácnosti

“ Nynější zaměstnavate' p._—do___31.12-2019. „_—_
- Zamestnavatel_— dopfnil mformace do Žádosti
- Jlstota ve výsl 3 r'nés nájmu ke dn; Jednání BK nebyla složena (podminka složení před podpisemnajemm smlouvy žadatelka upozornénaj

BK nedoporučuje RM uza vříf nájemní smlouvu (konsofído vané znění) s_Gekospofubiowcf'F3 dém) na pranáfem voiného si:..ržebm'ho bytu (5. v Příbrami VH, Legionářůó ;) doba nájmu - 2 roky nájemné 70- Kč /m2/mésíc bez zároh na služby, za podmínkysfožam' požadované jistoty pronap'mafafem před podpisem nájemní smfouvy.

- hlasováno pro: 6

protiiů

zdržet se: 0

Ad b)

- Zadost podepsana. podpls nevyžaduje úřední ověření
- Bytem — společné žiji v standardním bytě na adrese_Příbram Vi - nájem do30.11.2020
— Občané ČR. zíetiii. svéprávni. podminka dle Hiava |, čl. 4, odst. 3 — uchazeč o služební byt nemusísplňovat tj trvalý pobyt \: PB více jak 3 roky nejméně však 1 rok
- Spolubydrící osoba“ družka +2 (děti)
- v posledních 3 letech nedostall výpověd z nájmu z obecního bytu pro neplacení nájemného nebohrubeho porušovaní nájemní smlouvy
- Bezoluz'nost VUČI měst.; Pflbram jaho organizačním složkám a příspěvkovým orgamzacím :aktualm dlun za svoz komunarniho odpadu pro Žadateie a jejrch děti v celkové výši 1104.00 Kč.v Agendiu není evidován splátkový Kaíendař Jedna se o dluh na pí _za rok 2018-2019.Částečná platba dne 18 42019 ve vý01552.——KC(Agendio)

. Bezdlužnosí UUČI ' OSSZ ZP. FÚ (oba)
- Nemajl vlasrmcka Spošuvlastnecké an; bfemenné pravo uz'iva'ní jiného bytu nebo nemovitosti

umana k bydšem — am CSOby 2.=J.ci v domacnost;

"“I



- Nynější zamestnavatel; _-_města Příbram na dobu neurčitou. pí.
_rodičovská

- Zaměstnavatel- doplnil informace do žádosti - bez vyjádření o doporučenf o přiděleni
— Jlstota ve výši 3 měs najmu ke dni Jednání BK nebyla složena (podmínka složení před podpisem

nájemní smlouvy žadatel Upozornén)

BK nedoporučuje RM uzavříf „a amor“ smíouw (konsolidované znění) s panem_
Uako spoiubydfíoí: Jo. 2 dém na pronájem vomého služebního bytu 6. v Příbrami VH,
Legionářů cp 378. doba nájmu — 2 roky . najemno 70- Kč !mZ/mésío bez záfoh na služby, za
podmínky složení požadované 115!on pronajímarefem před podpisem nájemní smfouvy.

— hlasováno pro: 6
proti:0

zdržel 59.0

Ad cl

- Žádost o projednání ve věci služebního bytu — ze dne 28.3.2019 — mail (dtto 29.3.2019 převedení
srqáebniho bytu o | o výměře 10316 m2 v budově Zimního stadionu mai! + & spis)

— Žádost o převedení služebního bytu pod správu SZM ze dne 29 3 2019 - mail

BK doporučuje/neooponrouge RM UGĚH! výjimka.- za směrnice č 1/2018 dle Hfava !. článek 3. odst. 1.
b).dj spočívající v.“

a) Vyné-N bytu ze spravy MéRK a převod ,ooof sofavu SZM Příbram. po
0) Udéfení souhlasu se změnou užívaní bytu na nebytový prostor Úderem réro zményje následný

poshw příspěvkové orgamzaoe města Příbram — SZM Příbram. p o. tj. rekonstrukce na
ubytovací zařízení ve formě hoxefového typu Cfťem „fe navýšení ubytovací kapacity hororu na
Zrmmm stadionu Příbram

— hlasováno prozs

protiz0
zdržef se:?

3. Žádost o přenechání uvolněného bytu č.Iv Příbrami VI, U Dolu Anna čp. 26, ., byt
standard o výměře 53,9 m2, dle platné směrnice č. 112018 — pravidla pro pronájem &
směnu bytů ve vl ' ' ' " IX - přenechání a výměny obecních
bytů.paniMPuvodní nájemce předal pronajímateli
byt zpět k . .2019.

- Žadost podepsana podpis bez úředního ověření, duvod \: příloze k Žádosti — ze dne 20.3.2019
- Bytem. áadateíé společné mi v wdardnim na'emnř bytě- na adrese U Doiu Anna 26 v bytě č. 23

byt 1+0 nájemní smfouva uzavřena do 14 82020 (Cena nájmu po inflačním zvýšení 80- Kč;f
“TW— .!

- Oboane CR zlelilí svépravm irvaly pobyl v PB více Jak 3 roky — podmínky Směrnice č. „2018
spinény

- Spolubydlící osoba. 1 (syn)
- v posledních 3 letech nedostali výpověď z nájmu z obecního bytu města Příbram pro neplacení

nájemného nebo hrubeho porušovaní nájemní smlouvy
- Bezdlužnost vůči městu Příbram. jeho organizačním složkám a příspěvkovým organizacím (oba

bezdlužní)
- Bezdlužnostvuél OSSZ ZP FU (oba bezdlužni)
— Nemají vlastmcke sporwlastmoké ani břemenno pravo uživanř jiného bytu nebo nemovitosti

uražená k bydlení — ani osoby ŽIJÍCŠ v domácnosti
- NyFIÉJ-jŠÍ zamestnavatelr_ brlgada Tesco Příbram.-— Technické služby PB již

? rokem

\



BK do oruču'e RM uzavřít novou nájemní smťouvu (konsofrdované znění) s paní_a
p_(jako spoiubydh'oí 1 dítě) na pronájem romano bytu C. .v Příbrami w. U Dolu
Anna c ,c 25._ nájemné 39.. Kó/mz do 14.3.2020 (přenechám byru aje ust. Směrnice č. 1/2018.
Hlava PX)

— hlasováno profi

proti'ů

zdržel 513.0

4. Žádost o uzavření dodatku č. l k nájemní smlouvě č. 5581MERK1'2018 ze dne 23.4.2018
k bytu &. v Příbrami W, Čs. armády čp. 5, _ byt standard,s—
inájemní smlouva do 30.4.2019. (inflační zvýšení zatím neuplatněno — platí
85,- Kč! m2)

- Žaoost pode sama. od is b z “ř 'ho ověřené
- Bytem -Mbyt standard s nájemní smlouvou do 30.4.2019
— Občanka ČR zfetlla. svéprauna. trvalý pobyt \: PB vice jak 3 roky — podmínky Směrnice č. 02018

splneny

- Spolubydlící osoba 1 :,unukj
- V poslednich 3 letech nedostaaa výpověď z 11:51ij z obecního bytu pro neplacení nájemného nebo

hrubého porušovanl najemnl smlouvy
- Bezdfužnost 111.101 městu Přioran1,3eho orgamzatnim složkám a pfispévkovým orgamzacím,
- Bezdluznost vuči OSSZ. ZP. FU
- Nema vlastnické. spoiuvlastmcke ani břemenné pravo užívaní jiného bytu nebo nemovitosti

určeno k bydlení — ani osoby žijící v domácnosti
- Nynější zamésánavatel není uveden

BK doporučuje RM uzavřít dodafek o 1 k ná'emm' smlouvě ó. 558/MERK/2018 ze dne 23.4.2018
(konsohdované znění) s paní (jako spolubydlící: 1 dítě) na pronájem bytu o. .
v Pr'ibramx W Cs armady čp. 5. by! standard. cena 85- Kč/m2/mésičné.

- hlasováno pro: 6
proti: 0

zdržel se: 0

5. Žádost o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smiouvě č. 5631'MERK1'2018 ze dne 23.4.2018
k bytu č.Iv Příbrami |, Hailova čp.117-,bytstandard,s—

, nájemní smlouva do 30.4.2019. (inflační zvýšení zatím neuplatnéno
— ptat190,- Kč! m3)

- Zadost podepsána. podpis bez úředniho ověření
- Bytem._bytstandard s nájemné smlouvou do 30.4.2019
- Občané CR zletili svéprávní. trvalý( pobyt \! PB více jak 3 roky — podminky Směrnice č. 112018

spinény

- Spolubydlící osoba“ 31déti)
- v poslednich 3 letech nedostali výpovéďz 113ij z obecního bytu pro neplacení nájemného nebo

hrubeho porušovaní nájemní smlouvy
- Bezdluz'nost VUČI městu Příbram jeho organizačnim složkám a příspěvkovým organizacím (oba

bezdlužmj

- Bezdluznosa vuťzl OSSZ ZP. FU joba bezdlužni)
— Nemají vlasanlcko. spoluvrastmcké am bfemenné pravo užívám jméno bytu nebo nemovitostl

určeno k bydieni ani OSDb erícě v domacnostr

- „,...-.. zamesnawaet .._
4



BK doporučuje RM uzavřít dodatek č. 1 !( nájemní smj'ouvé ó. 563/MERK/2018 ze dne 23.4.2018
1110115011110 vane 21191111 s_(jako soofubydlící: 3 dětí) na
pronajem bytu C.I. u Příbram; 1 an'ova uf. č p 11? . by? standard. cena 90- Kč/mE/mésfčné.

- hlasováno pro. 6

proti: 0

zdržeí se; 0

6. Žádost o uzavřeni dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 10831MERKI2014 ze dne 24.10.2014
k bytu č.. v Příbrami IV. Čs. armády čp. 5... byt standard, s_
nájemní smlouva do 30.4.2019. (po inflačnim zvýšení plati 84,- Kč1m2)

- Žádost pode Sana. od 15 bez úředního oveření
- Bytem -*.byt standard s nájemní smEouvou do 30.4.2019
- Občanka CR. zletiiá. svepraUna. trvaiý pobyt \; PB více jak 3 roky — podminky Smémřce č 112018

splněny
- Spolubydlicřosoba 1 (syn)
- v posiednich 3 letech nedostala výpověd“ z nájmu z obecního bytu pro neplacení nájemného nebo

hrubeho porušování nájemní sr'nlouvy
- Bezolužnost vuči mestu Příbram. jeho orgamzaonim složkám & příspěvkovým organizacím Dluh

na SKO uhrazen dne 18.4.2019
- Bezdlužnost vůči ossz. ZP. FU
- Nema vlastnioke. spoluvlastnické ani břemenne pravo užívaní jineho bytu nebo nemovitOStí

urcene k bydleni — am osoby Žrjici v domácnosti
— Ny'nejšsi zamésmavatel_

BK doporučuje RM uzavříf d ' ' " 111111“ smfouve o 1083/MERK/2014 ze dne 24.10 2014
fkonsohdované znení)SM(jako spofuoydk'cí' 1 dne,! na pronájem bytu C...
v Příbram rv. Cs Armady č.p 5. . by? standard. cena 84- Kófm2/mésíčné

- hlasováno pro. 6

protlz 0

zdržel se' 0

7. Žádost o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě &. 6011MERK12018 ze dne 3.5.2018
k bytu č.-v Příbrami IV, Čs. armády čp. 5,., byt standard. 5_,
nájemní smlouva do 31.5.2019. (zatim inflační zvýšení neproběhlo platí100,- Kč:r m2)

- Žádost pode Sana. od 15 bez úř ' o oveření
- Bytem—Mbytstandard s najemnj smlouvou do 31.5.2019
- Občanka CR ziet-Ia. svepra'vna. trvaťý pobyt v PB woe jak 3 roky — podminky Smernice č. 112018

spinény

- Spolubydiici osoba 3 (deti)
- \; poslednich 3 letech nedostala výpověd z nájmu z obecního bytu pro neplacení nájemného nebo

hrubeho porusovani nájemní smlouvy
- BezdiuZnosi vuci mestu Příbram. jeho organlzačním složkám a příspěvkovým organizacím.
- Bezdlernost vuči OSSZ ZP. FU
- Nema vlastnické spojuvrastmcke an.; břemenne právo užívání jineho bytu nebo nemowtosti

určené k bydlení — am osob ŽI'ÍCÍ 1.1 domacnosti

- „...,-..... zamesmawaet_
BK doporučuje uzavřít d o t k ' ' ' 111 smfouve' č. 601/MERK/2018 ze dne 3.5.2018
(konsomomné znění) 5 (jako spoiubydh'of: 3 dětí ) na pronájem bytu č..,
v Příbrami JV Cs Armady č.p 5. by? standard. cena 100 - KC/m2/mésíčně.

“\



- hlasováno pro 8

proti: 0

zdržel se: 0

8. Žádost o uzavření dodatku &. 4 k nájemní smtouvě &. 3171MERK12014 ze dne 25.2.2014
k bytu č.. \: Příbrami m, Dlouhá čp. 106... byt služební, spaní—
nájemni smlouva do 31.5.2019. (po inflačnim zvýšení piati 74,- Kč1m2j

- Žádost podepsána. podpis bez úředního oveření

- Bytem——Příbram HI. byt siužebni s nájemní smiouvou do 31.5.2019
- Občanka ČR. zletiíá. svepravna. trvalý pobyt v PB více jak 3 roky' — nemusí dle podmínek

Směrnice 0 112018 být splněn
. Spolubydlící osoba: 0

- V posledních 3 letech nedosiala výpoved' z naij z obecního bytu pro neplacení nájemného nebo
hrubeho porušovaní nájemní smlouvy

— Bezdlužhost 91001 mesto Příbram jeho organlzačním složkam a ofispévkovým organizacím.
— Bezdiuz'nost VUČi OSSZ. ZP. FU
- Nema vlastnické spoluvlastmcke am břemenne právo užívání jineho bytu nebo nemovitosti

určené k bydleni
- Nynějáizamésthavatel:
- Zaměstnavater —- dogoručuje prodloužení služebního bytu — vyjádření

přílohou \: žádosti

- Žadatelka podávaša Žádost o prodloužehi najemního vztahu „ nájemní smlouva končila dne
28 22018 RM [Na základě vyjadreni BK) prodloužjia najemhf vztah pouze o 3 měsíce tj. do
31 5 2019. kdy ma byt předat 2001 pronajimateh Zadalelka totiž v době žádosti (prodloužení
najmu 00 1 3 2019) nespmovala odmink cile píalne směrnice 0. 112018. Žadatelka současné
uvadí Ze byt v jejím ulastmctvi [H.] darovaia panu_ \: současné době není
tedy vlastníkem zadne nemthoin sloužřcí k bydlení nyni splňuje podmínky platné směrnice.

BK doporučuje RM uzavřr'r doda1ek c. 4 1111313111111 301100119 0 317/MERK/2014 ze dne 25.2.2014
[konsoa'adovane 21101111 s pam“_mapronájem 03/10 0. . v Příbram 111. 010111151 111. 106.
. 0345102913111 cena ?4 - KC..-11'12.f111és.f'c'nč-

hlasováno 0106

0100 0

zdržel Se: 0

9. Žádost o zavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě f:. 2081MERK12018 ze dne 15.2.2018
!( bitu č. ' u Příbrami |, Špitálská čp.18,-, bytstandard,—

nájemni smlouva do 31.5.2019. (po inflačnim zvýšeniplati154,- Kč1
m2)

- Žádost podepsána. podpls bez uredhiho oveření
- Bytem_byt standard s najemni smlouvou do 31.5.2019 (smlouva 03113

na doporučení BK RM prodloužena pouze o 3 měsíce. k datu 31.5.2019 mají byt nájemci předat
zpet pronajímateli. Žadatelé i přes tuto skuteónost podaii 01101 42019 novou žádost o prodloužení
Hajmu

- Obcahe CR zletlli. Suéprávni twaiý pobyt \: PB více jak 3 roky — podminky Směrnice č. 112018
sprhény

- SpoiuDydiíci osoba 4100111
- V poslednich 3 letech nedoslah výpoveď z nájmu z obecního bytu pro hepiacení nájemného nebo

hrubého porusovani najemni smlouvy. s placením nájemného 1 \1 předešlém pronajmu stale
1.1 prodlení

— Bezdlužhost vuči městu Příbram. jeho organizačním složkám a příspěvkovým organizacím:
_—evidován aktuálni dluh na nájemném ve výši 9 041.00, dluh na zálohách za
služby 05113 550.—— & dluh za svoz komunajního odpadu za 2019 ve 1151912 ?60.--Kč. Celková částka
15 351.00 Splátkový kalendář není Sjednan.

- Bezdluánost 11001 0552. ZP. FU — nedoložena (v posledni 2310050 o prodloužení nájemního
vztahu 0 112019 mají oba žadatelé dluh na zdravotnim pojištěni u VZP — splátkový kalendář sice

&



maji ale byla zaplacena pouze jen castka 11 0000 terminu prodloužených. nájemních smluv — dluh
se nesniŽUje

- Nemají vlastmcke spoluvřastmcke am břemehhe pravo užíva'nr' jineho bytu nebo nemovitosti
určené k bydlení — am osob -' zi icí v domácnosti

— Nynější zaměstnavatel“ — PB do 30.4.2019. p.
- BK byla seznámena se useml o 0 110310 e mě po ane str'žnosti na ostatní nájemce

\: budove Č .. — ze'mena . dále s úředními záznamy z osobního jednáni s manžell
is pHazástupcem MéRK a dále zaznamem z osobního 'edna'ní mezi 0.
místostarostou Mgr Konvaiinkou a manželi_ve 1100130200300—

- BK nedoporučuje RM 112011111 010061911 © 2 1111911901111 3111101111119 Č. 208/MERK/2018 ze dne
15 2 2018 :'konsok'doven-e mem)_na
pronajem 1.qu C | v Příbram 3131161 51153 1.11 18 by! s.!andard cena 154 — KČ/m2/mésíóf1é.
Náj'errmr vzrah 110001110 11111 31 5 2019 na 201051510 usnesení RM 0 149/2019 ze dne 18.2.2019.

- hlasováno pro. 6

proti 0
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