
Mave !( [ednání bylové Komise dne 18.3 a 19.3.2015

-' 1. Žádost o znevuuzavření nájemní smlouvy K bytu č. . v Příbrami EV, Čs.armády 4,- b t pro
. příjmové vymezené osoby, veřejně prospěšné zamestnance ——

nájemní smlouva do 31 32015
Bytová komise deporučuje znovuuzavřenf nájemný smfouvy na dobu 1 rok.

2. Žádost () znovuuz ení n" mni | vy k bytu č.I \; Příbrami VI, U Dolu Anna 26... služební
byt _&nájemní smlouva do 31.3.2015.
Bytomfa' komise doporučuje znovuuzavřenf nájemní smíouvy na dobu 8 měsíců za nájemné ve výši 30.-
Kčf'mÁ/mésíčné.

3. Žádost o znovuuzavřeni nájemní smlouvi k bitu č. lv Příbrami |||, Dlouhá 104 .. byt pro
veřejně prospěšné zamestnance — , nájemní smiouva do
14.4.2015.

Syrový- komise doporučuje znovuuzavřeni nájemní smíouvy na dobu 3 měsíců za nájemné ve výši 30,-
Kčfnr/mésfme.

4. Žádost :: znovuuzavření nájemní smlouvy K bytu č. l v Příbrami VII, Osvobození 306- paní
_.nájemní smlouva do 30.4.2015.
Bytová komise doporučuje znovuuzavření nájemní sxnfouvy na dobu ? rok za nájemné ve výši 30,-

. Kó/mE/mésíčné.

5. Žádost o znovuuzavfení nájemní Smlouvy k bytu č. . v Příbrami lv, Březnická 15V. . sociální
byt.—. nájemní smlouva do 30.4.2015.
Bytový? komise doporučuje znovuuzavření nájemní smfouvy na dobu *! roku za nájemné ve výši TS.-
Kč/mlfmésíóné.

6. Žádost o znovuuzavreni nájemní smlouvy )( b tu =“:- v Přfbrarni lv, Čsarma'dy 5, ., sociální byt,
_(pan—dluží Městu Příbram 1.500,00 Kč za pokutu
DÚ). nájemní smlouva do 30.4.2015.
Bytová komise doporučuje znovuuzavření nájemní smfouvy na dobu 6 měsíci: za nájemné ve výši 30.-

Kč/mÉ/mésfčné. za podmínky úhrady dťuhu do jednání RM.

?. Žádost o znovuuzauřenř nájemní smlouv k b tu (:.-v Příbrami Vi, U Dolu Anna 26.- byt pro
veřejně prospěšné zaměstnance—ů.nájemní smlouva do 4.5.2015.
Bytová komise doporučuje znovuuzaw'em'nájemní smfouvy na dobu 6 měsíců za nájemné ve výši 30.—
Kó/mZ/měsfčně.

8. Žádost o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu C. .v Příbrami IV. Čs.armády 4, . byt pro
příjmové vymezené osoby,_nájemní smlouva do 6.5.2015.

. Eyrová korm'se doporučuje znovuuzavření nájemní smlouvy na dobu 1 roku.

9. Žádost o znovuuzavfeni nájemní smlouvy k bytu C. .v Příbrami IV. Čs.armády 5._ soczálni byt:
paniH. nájemní smlouva do14.5.2015.
Byrova omse oporučuje znovuuzavření nájemm' smlouvy na dobu 1 roku za nájemné ve výši 30.-

Kč/mŽ/mésfčné.

10. Žádost o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č:. . v Příbrami !V. Čs.armády 5... socialni
byt, pani_. ( dluží poplatek zprodlení ve výši 921,00 Kč - podána žádost o
odpuštění penále \: rámci penálových prázdnin, syn Jiří žijící ve společné domácností dluží Mé5tu
Příbram 4500.00 KČ na pokutách) nájemní smlouva (101452015.

Bytová komise doporučuje znovuuzavřem' nájemní smlouvy na 6 měsíců za nájemné ve výše" 30,—
Kč/mghnésíčné.

11. Žádost () znovuuzavření nájemní smlouvi k bitu C.. v Příbrami vn! Tř. Osvobození 305,-, byt
pro veřejně prospěšné zamestnance — , nájemní smlouva do 14.5.2015.

Bytová komise doporučuje znovuuzavření nájemní smfowy na dobu 1 roku za nájemné ve výši 30.-

Kómag/mésfóna -


