
Dúvodová zpráva k fíednání bytove komise dne 12.6.2018

1 ' ' ' ' č. 1 k nájemní smlouvě č. ?041MERK12 dne 7.7.2016 k bytu

čÍW1+0, byt pro PVO, paniďnájemnísmlouva do

30.6.2018. (platí 47,28 Kčím )

BK doporučuje uzavření dodatku č. 1 k nájemní s v“ ' dobu určitou 2 tet

(nájemní smíouua v konsoíídovaném znění) kbytuMW1+0, byt pro PVO,

od 1.7.2018, za cenu 48,46 Kč/m2/měsíc (cena zvýšená o inítaci 2,5% za r. 2017) za spínění

podmínek ze strany žadatete: a) úhrady jistoty spojené s nájmem ve výši jednonásohku měsíčního

nájemného. Jistota je spíatná před podpisem dodatku č. 1, o) dotožení bezdíužnosti u FÚ a prístušné

ZP (viz Směrnice č 1/2018) a nařízení vtády č. 146/2003 Sb. (průměrný měsiční příjem). „ Přh'my

byty dotoženy a podmínky díe NV sptněny a podmínky 0) dopíatku rozdítu v nájemném o procentní

míru inííaoe a to od 1.1.2018.

2. Žá ' '. 2 !( nájemní smlouvě č. 8861MERK12 ze dne 25.6.2014 k bytu

131%“thbyt pro PVO, panďnájemní smíouva do

30.6. . ,

BK doporučuje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smíouv dobu určitou 2 tet

(nájemní smíouva \; konsotidonranem znění) k bytuč.IVW 1+0, byt pro PVO,

od 1. 72018, za cenu 48,46 Kč/m2/mésio ze spínéní podmínek ze strany žadateíe: a) úhrady jistoty

spojené snájmem ve výši jednonásooku měsíčního nájemného. Jistota je spiatná před podpisem

dodatku č. 2, podmínky - o) doíoženi phjmú (viz Směrnice č. 1/2018 a nařízení víády č. 146/2003

Sb) a dáte podmínky O) dopíatku rozdiíu v nájemném o procentní míru inííace a to od 1.1.2018.

3. *“ ost o uzavření dodatku '. k nájemní smlouvě č. 9571MERK12 14 ze dne 1.9.2014 k bytu

č. v 2+1, byt pro PVO, panaúa paní-

n jemnl sm ouva do 31.8.2018. (platí 47,28 Kc m

BK doporučuje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smíouvě č. 957/MERK/2014 na dobu určitou 2 tet

(nájemní smtouva v konsotídovaném znení) kbytu C,_v„2+1, byt pro

PVO, od 1.9.2018 za cenu 4846 Kč/mQ/mésio za sp není po mine ze srany za ateie: a) úhrady

jistoty spojené s nájmem ve výši jednonésobku měsíčního nájemného, Jistota je spíatná před

podpisem dodatku č. 3 (viz Směrnice č. 1/2018) a podmínky 0) dopíatku rozditu v nájemném o

procentní míru iníiace a to od 1.1.2018.

4. Žád ' ' k nájemní smlouvě č. 6471MERK1201? ze dne 16.6.2011 k bytu

Č.-VMŽ+Ú, byt standard, pana—nájemní smlouva

do 30.6.2018. (platí 87 Kčí m )

BK doporučuje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smíouvé č, 647/MERK/2017 (nájemní smíouva

vkonsotidovaném znění) na dobu určitou 2 tet od 1.7.2018, kategorie standard, za cenu 89,-

Kč/m2/mésío (cena zvýšená o infíaoi 2,5% za r. 2017) s podmínkou dopiatku rozdííu u nájemném o

procentní míru infíace & to od 1.1.2018.

5 " ost o uz v' ' * " ísmlouvě č. G431MER bytu

wow „W
nájemnl sm ouva o 0.6.2018.(plat185,-Kčím2)

BK doporučuje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smíouvé č. 843/MERK/2017 (nájemní smíouva

vkonsoíidovaném znění) na dobu určitou 2 íet,od 1 . 7. 2018, kategorie standard, za cenu 87,-

Kč/m2/měsío (cena zvýšená o infíaoi 2,5% za r. 2017) s podmínkou dopíatku rozdiíu v nájemném o

procentní míru inítaoe & to od 1.1.2018,

&. Žáci ' ' “ ájemní smlouvě č. 7981MERKí2016 ze e 8.8.2016 k bytu

č-VW+0, byt standard, panadoájemní

smlouva do 31.3.2013. (platí se Kčí m2)



BK doporučuje uzavřeni dodatku č. 2 k nájemní smíouuě č. 798/MERK/2016 (nájemní smíouva

v konsoíidovaném znění) na dobu určitou 2 íet,od 1.9.2018 kategorie standard, za cenu 82,-

Kč/mQ/mésíc (cena zvýšená o inítaci 2,5% za r. 2017) za podmínky a) dotažení bezdtužnosti u FÚ

(viz Směrnice č. 1/2018), date za podmínky o) dopíatku rozdiíu u nájemném o procentní míru inítace &

to od 1.1.2018.

?. Žádost o uzavření dodatku &. 2 k nájemní smlouvě č. 826 ne 15.8.2016 k bytu

č-VF1+0, byt standard, paniWnájemní smlouva

do 14.8. 18. (p at 85,- Kcí m )

BK doporučuje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smtouvé č. 828/MERK/2016 (nájemní smíouva

vkonsoíidovaném znění) na dobu určitou 2 tet, od 15.8.2018, kategorie standard, za cenu 87,-

Kč/m2/mésic (cena zvýšená o infíaoi 2,5%) za podmínky dopíatku rozdiíu \; nájemném o procentní

míru intíace & to od 1.1.2018.

Věra Kressjlvá

v_z. lng. Michalovce (předsedkyně BK)


