
' Výběrové řízení k bytu Příbram VII/301/lproběhío dne 21.7.2017. VK doporučila nejvhodnějšího
uchazeče p._bytem Pod Čertovým pahorkem 463, Příbram VH.

Nejvyšší nabídková cena — 105; Kč, složená jistota \: hotovosti 3000; Kč, ostatní podmínky pro

výběrové řízenr'splnila. Písemná přihláška včetně čestného prohlášení byla úředně ověřena.

RM schválila pronájem bytu svým usnesení č. 769/2017 ze dne 7.8.2017.

Druhým \: pořadí byl schválen uchazeč:_ bytem U Dolu Anna č.p. 26 Příbram Vl „ 103,-

Kč, splnila všechny podmínky pro výběrové řízení.

Výzva k doložení písemných potvrzení o prokázání čestného prohlášením dne 7.8.2017 byla p.

_osobně převzata dne 20.8.2011de p.-měla do 15 dnů doložit písemná potvrzení:

1. trvalé bydliště — doloženo 2x

2. potvrzení odboru občanských agend MÚ Příbram () skutečnosti, že p.- má nejméně tři roky

trvalý po byt na území města Příbram doloženo

3. potvrzeni z k.n. —zajistila MěRK - doloženo, neviastní

4. potvrzení bezdlužnosti - doložila

5. čestné prohlášení , že ;).-, ani spolubydiícíosoby, nedostati výpověď : nájmu bytu ve
vlastnictví jiného vlastníka pro neplacení nájemného nebo hrubé porušování nájemní smlouvy, že
nebydleli \: bytě bez písemného souhlasu tohoto pronajímatele — doložila

6. doklad o zaplaceníjřstoty — doloženo, jistota byla uhrazena \: plné výši

7. potvrzení —wdává MěRK, že p.-nebyla v posledních 3 letech nájemcem bytu ve vlastnictví
města Příbram, : kterého dostaia výpověď z důvodu neplacení nájemného nebo hrubého porušování

nájemní smlouvy - doloženo

BK bere na vědomí, že s výše jmenovanou bude uzavřena nájemní smlouva.

Výběrové řízení k bytu Příbram VIIISOS/lproběhfo dne 21.7.2017. VK doporučila nejvhodnějšího
uchazeče |:._,bytem Na Planínách 403, Příbram V. Pedá na byla jediná nabídka.

Nejvyšší nabídková cena „ 82,- Kč, složená jistota \: hotovosti 2000; Kč, ostatní podmínky pro

výběrové řízení splnila. PÍSEmná přihláška včetně čestného prohiéšení byla úředně ověřena.

RM schválila pronájem bytu svým usnesení č. 771/2017 ze dne 7.8.2017.

Výzva k doložení písemných potvrzení o prokázání čestného prohlášení ze dne 14.8.2017 byla p.

_osobně převzata 16.8.2017, kdy p.-měla do 15 dnů doložit písemná potvrzeni:

1. trvalé bydliště — 1x (dítě 12 let)



" 2. potvrzení odboru občanských agend MÚ Příbram 0 skutečnosti, že p._má trvalé bydliště

na uvedené adrese — doiožila,

3. potvrzení : k.n. — zajistila MěRK - doloženo, nevlastní

4. potvrzení bezdlužnosti - doiožřla

5. čestné prohlášení , že p.-, ani spolubydlící osoby, nedostali výpověď : nájmu bytu ve

vlastnictví jiného vlastníka pro neplacení nájemného nebo hrubé porušování nájemní smlouvy, že

nebydleli \; bytě bez písemného souhiasu tohoto pronajímateie - doložila

6. doklad :) zaplaceníjistoty - doloženo, jistota byla uhrazena \: plné výši

?. potvrzení— vydává MěRK, že p.-neb\,f|a \: posledních 3 letech nájemcem bytu ve vlastnictví

města Příbram, : kterého dostala výpověď : důvodu neplacení nájemného nebo hrubého porušování

nájemní smiouvy — doloženo

BK bere na vědomí, že s výše ímenovanau bude uzavřena nájemní smlouva.

Výběrové řízení k bytu Příbram VII/BDZ/lproběhlo dne 21.7.2017. VK doporučila nejvhodnějšího

uchazeče p._bytem Primáře V. Trnkyr 87, Příbram |. Podána byly dvě nabídky.

Nejvyšší nabídková cena — 92; Kč, složená jistota v hotovosti 2000,- Kč, ostatní podmínky pro

výběrové řízení splnila. Písemná přihláška včetně čestného prohlášení byla úředně ověřena.

RM schválila pronájem bytu svým usnesení č. 770/2017 ze dne 7.8.2017.

Výzva |< doložení písemných potvrzení o prokázání čestného prohlášení ze dne 7.8.2017 byla p.

_sobně převzata 14.8.2017, kdy p. _měla do 15 dnů doložit písemná potvrzení:

l. trvalé bydliště — 1x

2. potvrzeníod boru občanských agend MÚ Příbram :) skutečnosti, že p.-má trvalé bydliště

na uvedené adrese — doložila,

3. potvrzení : k.n. — zajístiia MěRK — doložena, nevlastní

4. potvrzení bezdlužnosti - doložita

5. čestné prohlášení ,že p._ ani spolubydlící osoby, nedostali výpověd“ : nájmu bytu ve

vlastnictví jiného vfastníka pro neplacení nájemného nebo hrubé porušování nájemní smlouvy, že

nebydleli v bytě bez písemného souhlasu tohoto pronajímatele - doloženo

6. doklad o zaplacení jistoty — doloženo, jistota byla uhrazena \: plné výši



7. poturzení—wdává MěRK, že p. _nebyla v posledních 3 ietech nájemcem bytu ve vlastnictví

města Příbram, : kterého dostala výpověď: důvodu neplacení nájemného nebo hrubého porušování

nájemní smlouvy — doloženo

BK bere na vědomí, že s výše jmenovanou bude uzavřena nájemní smiouva.

V Příbrami dne 13.9.2017

nl Jiřina Michalová

.


