
ZÁPIS zmenám BYTOVÉ KOMISE MěÚ PŘÍBRAM DNE 19.4.2017

Přítomni: účast dle prezenční listím;

Koordinátor: lng. P. Sýkorová

Omluveni: Jaroslav Vácha, Radek Kamoš, václav Antonín

Přítomno: 4 členů— komise je usnášeníschopná

Program:

1) Zahájení

2) Schváleníprogramujednání

3) Projednání důvodové zprávy

4) Různé

adl) Přítomné přivítala Ing. Jiřina Michalová a vedoucí Městské realitní kanceláře Ing' Pavla Sýkorová.

adzj Členové komise jednomyslně schválili program jednání, dále zapisovatelku Jiřinu Míchalovou a

ověřovatele zápisu paní Janu Valterovou.

ada) Členové komise projednali předloženou Důvodovou zprávu složenou ze 4 žádostí o uzavření

dodatku k nájemní smlouvě a jednomyslně ji schválili.

ad4l lng. Pavla Sýkorová informovala členy BK o výsledcích výběrového řízení ze dne 172.201?

V Příbrami 19.4. 2017

Zapsala: Jiřina Michalov

Zápis ověřil: Jana Valterová



Dúvodová zgrá va k jednání bytove komise dne 19.4.2017

ladnost o uzavřenídodatku č. 2 k nájemní smlouvě &. TGBIMERKI2015 ze dne 24.4.2015
&. vPříbrami IV, Cs.armády 4, 1+0, byt pro příjmové vymezené osoby. paní“nájemní smlouva do 13.5.2017.

BK doporučuje uzavřeni dodatku č. 2 kstávajícl nájemní smlouvě 758JMERKí2015 kbytu o..
v Příbrami fv, Čs.armády 4 na dobu určitou 1 roku od 14.5.2017, za cenu 47,28 Kím'z (byt PVO),
Žadatel splnil podmínky Směrnice č. 112015. Dodatek lze uzavřít bez prokazování příjmů víz.
vyjádření kontrolního oddělení SFRB Bc. Ondřeje Hroníka ze dne 23.3.2016. V případě prodlouženínájemní smlouvy o další 1 rok tj. od 14.5.2018 BK doporučuje prokázání příjmů dle nařízení vlády (5,
14612003 Sb.

2. Žádost o uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. SBBIMERKRDM ze dne
č.Iv Příbrami IV, Čs.armády 4, 2+0, byt pro příjmové vymezené osoby, paníM
nájemní smlouva do 6.5.2017.

BK doporučuje uzavření dodatku č. 2 kstávajicí nájemní smlouvě SBB/MERKI2014 k bytu č. .v Příbrami IV, Čs.armády 4 na dobu určitou '! roku od 7.5.2017, za cenu 47,28 Kčím2 (byt PVO).
Žadatel splnil podmínky Směrnice o. 1í2015. Dodatek lze uzavřít bez prokazování příjmů viz.vyjádření kontrolního oddělení SFRB Bc. Ondřeje Hroníka ze dne 23.3.2016. V případě prodloužení
nájemní smlouvy o další 1 rok tj. od ?.52018 BK doporučuje prokázání příjmů dle nařízení vlády č.
146í2003 Sb.

3. Žádost o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 565lMERKí2014 ze d 14 k bytua. . vPříbrami m, Milínská 109, 1+1, byt vpz - ostatní, pana&nájemnísmlouva do 14.5.2017.

BK doporučuje uzavření dodatku Č. 1 k nájemní smlouvě o. SGSIMERKíZOM k bytu č. lv Příbrami III
na dobu určitou 1 roku od 15.5.2017, kategorie standard, za cenu 80.- Kčím2. Žadatel splnil veskere
podmínky Směrnice c. 02015,

4. Žádost o uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 597í'MERKí2016 ze dne 27.5.2016k bytu č.-v Příbrami vu, Osvobození 305, 1+1, služební byt, pana_nájemnísmlouva do 31 .5.2017.

BK doporučuje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě Č. BQTIMERKJ2016 na dobu určitou od
1.6.2017 do 31.12.2017. ( viz. Směrnice: Nájem služebního bytu skončí posledním cínemkalendářního měsíce následujícího o mě l ' ' mce vykonávat práci pro Město
Příbram nebo jeho organizací

Přestane-li nájemce vykonávat
práci z důvodů spočívajících vo ním savu, : úvodu na straně pronajímatele
nebo zjineho vážného důvodu. skončí nájem služebního bytu uplynutím tří měsíců ode dne, kdy
přestal vykonávat práci pro Město Příbram).

Kategorie služební, za cenu TO,-Kčím2, žadatel je zamestnancemF_Žadatel splnil veškeré podmínky Směr íce . .

Ing. Michalova áiřína — předsedkyně BK


