Pro jednání Rady města Kutná Hora dne 4. 9. 2019
Komise:
Datum:
Přítomni:
Hosté:
Člen RM:
Příští jednání:

Číslo materiálu: 3/04
Bytová komise
26. 8. 2019
Bc. M. Hebrová, Z. Bartl, J. Balánová, Mgr. L. Krčmářová, Bc. A. Trojanová, B. Kratochvílová,
H. Melicharová, J. Drtinová, L. Pilař, Ing. J. Kukla, Bc. M. Macková
Ing. B. Maternová, Mgr. Bc. S. Doušová
Ing. J. Kukla
30. 9. 2019 v 15.00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu

1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města Kutná Hora
1) b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání bytové komise dne 26. 8. 2019
2) s c h v a l u j e
a) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Lubicou Rybovou na dobu určitou – 2 roky, tj. od 1. 10. 2019
do 30. 9. 2021
b) prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Kutné Hoře s paní Ivou Chválovou na dobu určitou – 2 roky, tj. od 1. 10. 2019
do 30. 9. 2021
Zodpovídá: Ing. Blanka Maternová
Termín: 31. 10. 2019
2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1) Jednání bytové komise zahájila předsedkyně Bc. Miroslava Hebrová.
2) Bytová komise se zabývala vyhodnocením přihlášek do dvou výběrových řízení na pronájem bytu dle sociální
potřebnosti.
3) Prodloužení nájemních smluv k bytům pro nízkopříjmové uchazeče dle „sociální potřebnosti“
4) K nájemním smlouvám bytů dle „sociální potřebnosti“ – posouzení příjmových a majetkových poměrů
5) Žádosti o poskytnutí ubytovny města
6) Žádost o přidělení městského bytu v Nerudově ul.
7) Návrh na úpravu zvláštních podmínek pro výběrová řízení na pronájem bytů.
Vedoucí odboru správy majetku MÚ Ing. Maternová přednesla bytové komisi informaci týkající se důvodů, které vedly
OSM k zapracování určitých změn do zvláštních podmínek pro výběrová řízení na pronájem bytů dle sociální potřebnosti a
pronájem bytů s dražbou nájmu. Návrh těchto změn byl pro oba typy výběrových řízení předán na jednání všem členům
bytové komise s tím, že návrhy připomínek ze strany členů BK budou OSM zaslány prostřednictvím emailu do 6. 9. 2019.
Upravené návrhy OSM následně předloží k projednání radou města.
Bytová komise byla ukončena v 17.20 hodin.
Příští jednání bytové komise se bude konat v pondělí dne 30. 9. 2019 od 15.00 hodin v budově Městského úřadu
Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, v malé zasedací místnosti Městského úřadu Kutná Hora, 1. patro.
3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :

Zapsala: Hynková Věra
Elektronicky ověřila: Bc. Hebrová Miroslava
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