
Davodová zgráva k [ednánf bitové komise dne 2432016

1. Žádost :: znovuuzavřeni nájemní smlouvy k bytu ač. .v Příbrami I, nám. T.G.Masaryka 156,

' _. dosud byt pro veřejně prospěšné zaměstnance - knihovna J. Drdy,_, nájemní
smiouva do 31.3.2016.

. BK doporučuje uzavřeni nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku, za cenu 70,- Kč . Žadatel splnil

podmínky Směrnice &, 12015, BK doporučuje změnu kategorie bytu pro VPZ na kategorii služební,

nájemce je zaměstnán — Knihovna J_ Drdy jako správce budovy a správce sítě..

2. Žádost o znovuuzavřeni ná'emni smlouvy k bytu č. !v Příbrami III, Dlouhá 1113,- dosud
sociálníbyt—nájemní smlouva 0 31.3.2016.

BK doporučuje uzavřeni nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku, za cenu 35,- Kč , Žadatel splnil
podmínky Směrnice č. „2015 nájemce využívá byt jako sociáiní pro ubytování svých klientů a
sociální praci s klienty.

3. Žádost o znovuuzavřeni ná'emni smlouvy k bytu č.-v Příbrami VII, tř. Osvobození 306,-,
dosud byt standard_nájemní smlouva do 30.4.2016.

. BK doperujíuje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku, za cenu 80,- Kč, byt v kategorii

standard. Zadatel splnii ,'.noldmínkyr Směrnice č. 1I2U15,

4. Žádost o znovuuzavření ná'emni smiouvy k bytu č.. \: Příbrami VI, U Dolu Anna 26,-,
dosud Služebníbyt—nájemní smlouva do 29.2.2016.

BK doporučuje uzavření nájemní smlouvy' na dobu určitou 1 roku. za cenu 70,- Kč, služební byt.

Žadatel splnil podmínky Směrnice č, 1f2015. zpětné od data 1.3.2016.

5. Žádost_o dočasné náhradní bydleni : důvodu rekonstrukce domu

v Přlíbrami IV, &. armád 26. P. Prokešová má uzavřenu NS na dobu neurčiteuI byt., \: Fb
IV, Cs. Armády 26, byt ťah Budowa ie ve společném vlastnictví vlastníků jednotek.

BK doporučuje uzavřeni dodatku ke stávající nájemní smlowé stím, že předmětem nájmu bude

dočasné ubytování v jiném bytě po dobu trvání rekonstrukce budovy, kde v současné době bydlí.
BK doporučuje k dočasnému pronajmu volný byt na adrese Příbram_ za podmínek:

a) že žadateika uhradí nejdéle k datu konání jednání RM dluh na stávajícím bytě dle upomínky

ze dne 24,3.2016 — dluh za 212016 na nájmu + záiohy na služby, dále nájem + zálohy na
. eiužby za 3ť2016 (splatné do 542016).

b) žadateika dále uhradí platby za užívání bytu (nájem+ služby) vPříbrami_ do doby
případného přestěhování do volného bytu na adrese v Příbrami_ kde bude platit
stejnou cenu nájmu \: Kčim2 jako v bytě stávajícím (24,- Kčím2) + je povinna hradit příslušnou
výši záloh na služby, jenž bude vyčisiena MéRK.

c) žadatetka je pak povinna po skončení rekonstrukce budovy dočasně pronajatý byt na adrese

_ předat zpět pronajímateli neprodleně, nejpozději však do 1 měsíce od výzvy
pronalimatele & sdělení o ukončení rekonstrukce.

BK doporučuje neuzavírat dodatek ke stávající nájemní smiouvě na uzavření dočasného ubytování

v jiném bytě v případě, že nebudou splněny podminky a)+b) , doporučuje uzavřít dodatek ke stávající

nájemní smlouve na uzavření dočasného ubytování v buňce v městské ubytovně za cenu 24.— Kčfm2

nájem + služby (1290.—Kč!buňku).

Jmenovaná spolu se svým exmanžeiem_mádluh na bytě v Příbrami- ve
výši 11,698: Kč (doplatek ža vyúčtování služeb za r. 2012 včetně penále) & to z doby, kdy již jako

rozvedeni v bytě bydleli. Jmenovani byli upozorněni, že jsou povinni uhradit dluh nejdéle do

30.6.2016. V případě, že dluh 01.698; Kč,) nebude do stanoveného data uhrazen řádně a v piné výši,

bude zaležitost předána k právnímu říšemi & vymáhání.


