
MĚSTSKÁ ČÁST, PRAHA 21 Illllll|l||||||||l|l|!||l||||||||||||||||||||l|||||l
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁ "1029574

BYTOVÁ KOMISE

STAROKLÁNOVICKÁ 260, 190 16 PRAHA 9, TEL: 281 012 911. FAX: 281 971 531. PODATELNA@PRAHA21.CZ

 

VÁŠ DOPIS ČJ:

ZE DNE:

NAŠE čj.: UMCP21/17833/2019

SPIS. ZN.: SZ/UMCP21/17090/2019/2

VYŘIZUJE: Kateřina Kožušníková

TEL.: 281012958

E—MAIL: katerina.kozusnikova@praha21.cz

DATUM: 4. 12. 2019

Zápis č. 5 z jednání Bytové komise Rady městské části Praha 21 konané

dne 2. 12. 2019 od 17,10 hodin do 18,10 hodin, Staroklánovická 260,

Praha 9 — Ujezd nad Lesy, přízemí, velká zasedací místnost

Přítomni: Zdeňka Hubínková, lng. Kristýna Kopecká, Ing. Jiří Lameš, Mgr. Lenka

Zmeškalová, Zdeněk Růžička

Ncpřítomni: ____________

Omluveni: ............

Cástcčná neúčast:

Přizváni z ÚMČ P21:

Hosté: Jaroslava Bendová

Zapsala: Kateřina Kožušníková

Program jednání:

1) Úvod

2) Přidělení bytovéjednotky—a bytové

jednotky—
3) Různé

4) Závěr

1) Úvod

Paní předsedkyně Zdeňka Hubínková přivítala přítomné a zahájila jednání V 17,10 hodin.

Tajemnice Kateřina Kožušníková současně předala Poděkování pana starosty a předala malou

pozornost všem členům BK.

Závěr: SOuhlas s navrženým programem

pro: 5 / proti: 0 / zdržel se: 0
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2) Přidělení bytové "ednotk a

bytové jednotky

Na jednání BK byla přizvána pracovnice ÚMČ Praha 21, referentka odboru sociálních věcí která

se omluvila ze zdravotních důvodů. Doporuču'e b tovou 'ednotku_

řidělit aní a bytovou jednotku_

ponechat jako služební.

Vedoucí VHČ upozornila členy komise, že za volnou bytovou jednotku

_se platí do fondu oprav včetně pojištění cca 15.000,—/rok a za elektřinu cca 3.600,—/rok. Dále

bude za tuto bytovou jednotku při vyúčtování MČ platit za spotřebované služby a to zejména za

tc lo, domovní úklid, společnou elektřinu. Odhadovaná částka Činí cca 15.000,-/ rok 2018.

_doporučuje ponechat tuto bytovou jednotku volnou pro případ, kdy bude

potřeba neprodleně řešit přidělení bytové jednotky pro služební účely, např. pro učitele, nebot,

učitelů na ZŠ je dlouhodobě nedostatek.

Komise projednávala přidělení bytovéjednotky—

-. Komise projednávala přiděleni bytovéjednotky—

 

Závěr:

Komise doporučuje ponechat bytovoujednotku—dále pro služební

» . .

čel viz. zá is č. 2 bod 6 a dále do oruču e uzavření ná cmní smlouvy k bytové jednotce_

_s„_Ujezd nad Lesy,—
—a to jako byt služební po dobu výkonu práce

Současně doporučuje snížit nájem za prostor půdy, cca 24 m2, která je součástí bytové jednotky, a

to na 60,—/m2.

pro: 5 / proti: 0 / zdržel se: O

3) Různé

Proběhla diskuze ve věci nájemného a situace bydlení.

4) Závěr

Paní předsedkyně Zdeňka Hubínková ukončila jednání V 18,10 hodin.

Zápis vyhotoven a předán dne: 4. 12. 2019

Zápis schválen a ověřen předsedou bytové komise dne:

   
I

Zdeňka Hubí ' ová

předseda byto é komise
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