
Zápis : jednáni bytové komise

DWGIUMM-QŠLLEŽ

Účast. dle prezenční listiny ...a (komise jemení usnášeníschopná.
přítomno 6 členů z ? členu)

omluveni. ............1

Hosté; Mgr. Jan Konvalinka - místostarosta

Koordinátqg mg Pavla Sýkorová, vedouci MéRK

aogram:

1. Zahájení
2. Schválení programujednání
3. Informace členu komise
4 Vystoupení hosta

5. Projednání navržených bodu programu - T

6. Závěr

ad 1) Zahájení predsedy komrse. přivítání hostu

ad 2) Schválení programu - hlasováno pro;..._ . . 6
proti....._....0

zdrželse: .. .. .0
ad 3) Informace clenu komise. 0

ad 4) vystoupeni hosta

ad 5) viz deodová zpráva
ad 6) Závěr uveden u jednotlivých bodu dUVodove zprávy — pfííoha & ? zápisu zjednání bytové Komise

Datum. 13.32

Zapsalfaf. ing.

Podpls.

Predseda kom iuven. vz. František Jobek

PDGÚS' .. „ . . .. _„ ..

Členové kami
p. Marta Frýb

p. Jana Valter

p Ladislav Truhlář
p František Caithaml

p lng Šárka Scheralova

Priloha Č 2. (prezenční listina)

Podrobné informace o průběhu jednání Komise jsou uvedeny v samostatné příloze vyhotoveného zápisu
(tabulka: Posuzování žadarerú :: pronájem bytu)
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Dúvodová zgráva k jednání bzfové komise dne 13.3.2019

1. Přidělení volného bytu č.. \; Příbramí II. Žižkova čp. 326.. byt pro PVO, doba nájmu
— 2 roky, nájemné 47,28 Kčimzfměsic (bez záloh na služby, nájemného za vybavení).
Záměr pronájmu vyvěšen dne 1.2.2019, sejmuto 28.2.2019, podání žádosti o přiděleni
nejdéle do 27.2.2019 do 17.00 hod včetně příloh do stejného uvedeného data, nejpozději
však do data jednáni BK. Složení jistota ve výši 3 měs. nájmů nejpozději před podpisem
nájemní smlouvy.

Žádosti o přiděleni předmětného volného bytu podalo 5 žadatelů:

&) p. — dne 18.2.2019 v 13.45 hod

b) p — dne 20.2.2019 v 8.15 hod
0) p — dne 20.2.2019 v 15.30 hod
d) p dne 27.2.2019 ve14.10.hod

&) p dne 27.2.2019 v 15.20 hod

Ad &)

- Žádost pode Sána, od is úředně ověřen

- Bytem-&ubytován \; městské ubytovné_ max. do 31.1.2021
Za předpokfadu řádného plném všech povinností ubytovaného

— ODCan ČR, zletilý. svéprávný. trvalý pobyt \; PB více Jak 3 roky
- Spolubydlící osoba; 0
— v posledních 3 letech nedostal výpověď ?. nájmu z obecního bytu pro neplacení nájemného

nebo hrubeho porušování náiemní smlouvy

- Bezdlužnost vuči městu Přfbram. jeho organizačním složkám & příspěvkovým organizacím,
vyjma_: diuh hrazen exekučnřmi srážkami ze mzdy

- Bezdlužnost vůči : OSSZ. VZP. FU
- Nemá viastnicke'. spoluvlastnické ani břemenné právo užívání jiného bytu nebo nemovitosti

určené |< b dleni

- UP od_.nvm“ ......m... jako_— doba
LIFČIÍÉ do 30.4.2019

- OSVZ — nedoporuůu'ící stanovisko k přidělení bytu po provedeném sociálním šetření
- Jistota ve výši 3 měs nájmu ke dni jednaní BK nebyla složena ( podmínka složení před

podpisem nájemní smlouvy)

- Podmínky dle NV č 7812016 80. (dříve NV 0. 14512003 Sb. vrozhodném obdobi — nutná

aktuahzace ke dni uzavření NS. Rozhodné období; 12 měsíců. průměrný měsiční příjem

žadatele — __K_č nepřesáhl 0.8 náaobek prumerne měsiční mzdy 0 NH dle ČSÚ
(2360320 Kč).

Ad b)

- Žádost pode Sána. od is úředne ověřen

— Bytem-ů-max do 2? sm
— Občanka CR, zletilé. svéprávna. trvalý pobyt \: PB od 4.1 2017 — 2 roky - podmínky Směrnice

6.112018 splněny
— Spolubydlící osoba: 0
. V poslednich 3 letech nedostala výpověď : nájmu z obecního bytu pro nepiacení nájemného

nebo hrubého porušování nájemní smlouvy

— Bezdluznosl vůči městu Příbram. leho organizačním složkám a příspěvkovým organizacím.
- | 'n wc.“ : 0382. 0213, FÚ
- W—od-z podnikám. exekuce
- Nema viastnlcké. spoluvlastnické am břemenné právo užívání jiného bytu nebo nemowtostl

určené: k bydleni

- NYHĚJŠÍ zaměstnavateli_ nanv_. inv. důchod I. stupně —- potvrzení
lékaře

- OSVZ — dogoručutící stanowsko k přidělení 0th po provedeném sociálním Šetření
- Jlslota ve výši 3 měs nájmu ke dm jednáni BK nebyla složena [ podmínka složení před

podplsem najemni smiouvyj

- Podmínky dle Nv :: ?812016 Sb. (dříve Nv : 14612003 80 v rozhodném obdobi — nutná
aktuahzace ke dni uzavřeni NS Rozhodné období 12 měsíců. průměrný měsíční příjem

žadatele -_E nepřesáhl 0.8 násobek prumerne mesicni mzdy 0 NH die ČSÚ
(2360320 Kč)



Ad 0)

- Žádost pode Sána d 15 úředně ověřen
- Bytem — p. . společně

Žiji \; somálním bytě na adrese nafem maximálně do 30112019

- Občané CR, zletili, svéprávni. trvalý pobyt 11 od 2001 (déle než: 3 roky) — podminky Smernice

(3. 112018 splněny

- Spolubydlící osoba:_
- V posledních 3 letech nedostali výpověd“ ?. nájmu ?. obecního 0th pro neplacení nájemného

nebo hrubeho porušovaní nájemní smlouvy
- Bezd1užnost vůči městu Příbram. jeho organizačním složkám & příspěvkovým organizacím.

- Bezdlužno5t vůči -. ossz. VZP. FÚ
_ lnsolvence: 0
- Nemají v]astnické, spo1uvlastnické ani břemenné právo užívání jiného bytu nebo nemovitosti

určené k bydlenř

- Nynějšizaméstnavatelr-——
— OSVZ — doporučuiici stanovisko k přiděieni bytu po prove enem sociálním šetření

— Jistota ve výši 3 měs. nájmu ke dni jednáni BK nebyla složena ( podmínka složení před

podpisem nájemní smtouw)
- Podmínky dle Nv (:. 7812010 Sb. (dříve NV 0. 14612003 Sb. v rozhodném období — nutná

aktuahzace ke dm uzavřeni NS. Rozhodne období; 12 měsíců, průměrný měsíční příjem

žadatetů--gnepřesáhl 1,5, násobek průměrné měsíční mzdy \1 NH die ČSÚ144256:

Kc).

Ad cl)

— Žádost pode Sana. podpis úředně ověřen

- Bytem -_
- Občan ČR. zletilý. svéprávný, trvalý pobyt v PB — podminky Směrnice č. 112018 splněny +

neposuzovano vzhiedem k níže uvedenému — nesplnění pudmínek cíle Nv.

- Spolubydlící osoba: 0
- v posledních 3 letech nedostal výpověď z nájmu z obecního bytu pro neptaceni nájemného

nebo hrubého porušování nájemní smlouvy
- Bezdlužnost vúóu městu Příbram. jehc orgamzačním složkám & příspěvkovým organizacím,

_ Bezdlužnost 0001 - 0352.01? FÚ
- Insoivencer O
- Nema vlastnické. spoluvlastnické ani břemenné právo užívání jiného bytu nebo nemovitosti

určené k bydieni

- Nynější zaměstnavate1.—
- OSVZ - stanovisko k přidělení bytu po provedeném somálnim Šetření — MéRK nežádala

vzhledem k nize uvedenému — nesplnění podminek dle NV

- Jistota ve výsl 3 měs. nájmu ke dnijednáni BK nebyla složena podminkastoženi před podpisem

mágemní smiouvy)

- Podminky dle NV (: "1812016 80. (dříve NV 0. 14612003 Sb v rozhodném období — nutná

aktualizac i uzavřeni NS Rozhodné období: 12 měsíců. průměrný měsíční příjem

žadatelefa; přesáhl 0.8 násobek průměrné měsíční mzdy 0 NH die ČSÚ (2360320

Kč).

Ad e)

- Žádoslpode Sana. od 15 úředně ověřen
. Bytem—ůsociátni byt. nájem maximálně 00 31.1.2020
» Občanka R, zletiiá. svéprávná. trvalý pobyt v PB od 212018 — 1rok — podmínky Směrnice č.

112018 splněny
- Spolubydlící osoba:_
- V posledních 3 letech nedostala výpověď z nájmu : obecního bytu pro neplacení nájemného

nebo hrubeho porušwani nájemní smlouvy
- Bezdlužnost vúóu městu Příbram. jeho orgamzacmm sioákám & příspěvkovým organmacim.



— Bezdlužnost vuči . OSSZ. FU vyjma_Kč(ne1ze uhradit — p1atby řídí insolvenční

spravce)

- v insolvenci — 00_

» Nemá viastntcké, spoluvlastmcke ani břemenne právo užívání jiného bytu nebo nemovitostl

určené k bydlení
- Nynější zaměstnavatel:_
- OSVZ — doporučugicí stanow k přidělení bytu po provedeném sociálním Šetření

- Jistota ve výši 3 měs. nájmu ke dni jednání BK nebyla složena ( podmínka stažení před

podpisem nájemní smlouvy)

- Podmínky dle Nv c. 7812016 Sb. (dříve FW f; 14612003 Sb. v rozhodném období — nutná

aktualizace ke dni uzavřeni NS Rozhodné období 12 měsíců, průměrný měsiční příjem

žadatele — -É nepřesáhl 0.8 násobek prumerne měsíční mzdy vNH die CSU
(2360320 Kč)

BK bere na vědomí ínformace o odaných žádostech o přídělem vomého 0th č. !

vPr'íbramí 11, Žfžkova čp. 326, i) byt pro PVO, doba nájmu — 2 roky, nájemné 47,2

Kč/mŽ/měsíc (bez zá1oh na 510121351. nájemné v bavení & do oruču'e RM uzavřít

nájemní smfouvu (konsoHdované znění) s p.%R!

sp1nén1 podmmek d1e NV č. 78/2016 Sb. & srožem'požadovanéjístory pronajímate1em (3.

měs. nájmy) před podpisem nájemn15m1ouv .
Pro případ, že doporučení žadate1ép._nesp1n1podm1nky
d1e NV č. 78/2016 Sb., 11951021 poza owanou „us ou pronajme e1e či nevyna1oží

součínn " ' " ní sm1ouvy, BK doporučuje RM jako druhého vpořadí

231151191

Mgr Vladlmir Kr

\: z Fr. Jobek


