
Důvodová zpráva k jednání bytove" komise dne 7.12.2016

1. Žádost o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě k b tu č.Iv Příbramí II, Žižkova 326, 1+0,

byt pro příjmově vymezené osoby, pana_: nájemní smlouva od 18.12.2014 do

17.12.2016.

BK doporučuje uzavření dodatku č. 1 kstávající nájemní smlouvě na dobu určitou 1 roku od

18.12.2016, za cenu 47,28 Kč (byl PVO). Žadatel spžnil podmínky Směrnice č. 112015. Dodatek lze

uzavřít bez prokazování příjmů viz. vyjádření kontrolního oddělení SFRB Bc. Ondřeje Hroníka ze dne

23.3.2016 (příloha).

2. Žádost o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě k b 0 č. l v Příbrami IV, Čs.armády 4,

1+0, byt pro příjmově vymezené osoby, paní—nájemní smlouva od 1.2.2016 do

31.1.2017.

BK doporučuje uzavření dodatku č. 1 k stávající nájemní smlouvě na dobu určitou 1 roku od

1.2.2017, za cenu 47,28 Kč (byt PVO). Žadatel splnil podmínky Směrnice č. 1l'2015. Dodatek lze

uzavřít bez prokazování příjmů viz. vyjádření kontrolního oddělení SFRB Bc. Ondřeje Hroníka ze dne

23.3.2016 (příloha).

3. Žádost o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě k b 11 č. l v Příbrami IV, Čs.armády 4,

1+0, byt pro příjmově vymezené osoby,*nájemní smlouva

od 1.2.2016 do 31.1.2017.

BK doporučuje uzavření dodatku č. 1 k stávající nájemní smlouvě na dobu určitou 1 roku od

1.2.2017, za cenu 47,28 Kč (byt PVO). Žadatelé splniíi podmínky Směrnice č. 112015. Dodatek fze

uzavřít bez prokazování příjmů viz. vyjádření kontrolního oddělení SFRB Bc. Ondřeje Hroníká ze dne

23.3.2016 (příloha).

4. Žádost o znovuuzavření ná'emni smlouv k b tu č.Iv Příbrami I, Pivovarská 132, 3+1, byt

standard, manželů*nájemní smlouva od 1.1.2016 do

31.12.2016, za cenu 80,00 Kčl'mříměsíc.

BK nedoporučuje znovuuzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku, kategorie standard, za

cenu SOI,- Kč od 1.1.2017. Žadatelě splnili veskere podminky Směrnice č. „2015 v “me Hlava |.

článek 4| odst.8_ Žadatel má ve výlučněm vlastnictvi budovučp.—

5. Žádost o znovuuzavření ná'emní smlouvy k bytu č. .v Příbrami III, Dlouhá 101, 1+0, byt

standard, pana—, nájemní smlouva od 15.12.2015 do 14.12.2010 za cenu 80,00

Kčimzl'měsíc.

BK doporučuje znovuuzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku, kategorie standard, za cenu

80,- Kč od 15.12.2017 . Žadatet splnil veškerá podminky Směrnice č. 112015. Svůj dluh vůči MěRK

pravidelně splácí (splátkový kalendář).

6. Žádost o znovuuzavře ' n"e ní smlouv u č.. v Příbrami VII, nám. 17.|istopadu 303,

1+0, byt standard, panaMnájemní smlouva od 1.1.2016 do 31.12.2016

za cenu 80,00 Kčímzíměslc.

BK doporučuje znovuuzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku, kategorie standard, za cenu

80,- Kč od 1.1.2017 . Žadatel splnil veškeré podmínky Směrnice č. 1l'2015.

7. Žádost o znovuuzavření nájemní smlouv k b u č.Iv Příbrami ll, Žižkova 326, 2+0, byt pro

příjmové vymezená osoby, paní*, nájemní smlouva od 01.02.2016 do

31.1.2017.

BK doporuču'e uzavřít novou ná'emni smlouvu k 0 u č.Iv Příbrami li, Žižkova 326, 2+0,byt pro PVO

s nájemcip—apůna dobu 1 roku od 1.2.2017. Žadatelé splnily

podmínky dle NV č. 146í200'3 Sb., i ostatní podmínky Směrnice č. 02015 .

8. Žádost o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č.. v Příbrami VII, Tř. Osvobození 305,

2+k, byt standard,—, nájemní smlouva od 1.1.2016 do 31.12.2016 za cenu 80,00

Kčl'mzl'měsíc.

BK nedoporučuje znovuuzavření ná'emni smlouvy k bytu (č.-v Příbrami Vll, Tř. Osvobození 305

2+K. byt standard5—jelikož ke dni konání BK je dlužníkem vůči MěRK, jeho dluh

činí: 17211; Kč bez příslušenství a po prostudování jeho plateb na nájem a zálohy na služby se jedná

o nájemce se zhoršenou platebni morálkou. Ostatní podmínky dle Směrnice č. 112015 splnil.



9. Žádost o znovuuzavření ná'emní smlouv k b u č.. v Příbrami |, Na Příkopech 104, 3+1, byt

standard, manželů—, nájemní smlouva od 1.1.2016 do 31.12.2010,

za cenu 80,00 Kčímzíměsíc.

BK doporučuje znovuzavření ná'emní smlouv k bytu č. 1 v Příbrami |, Na Příkopech 104, 3+1, byt

standard, manželů—,nájemní smlouva na dobu 1 roku od 1.1.2017 za

cenu BO,-Kčím2íměsíc za podmínky doložení originálního písemného potvrzení o exekučních

úhradách dluhů od příslušné ZP a OSSZ do data konání RM tj. 19.12.2016. V opačném případě BK

nedoporučuje.

lng. Jiřina Michalová

Předsedkyně BK


