
Zápis č. 1 z jednání 1. Bytové komise rady městské části Praha 21, 

konané dne 24.3.2015 

 

Zahájení jednání: 8:00 

Ukončení jednání: 8:55 

 

1. Účastníci jednání 

 

Přítomni: ing. Š. Zátková, Bc. R. Lipanovičová, P. Zeman, ing. B. Birková 

Omluveni: J. Heřmánková 

 

2. Program jednání 

1. Náplň komise 

2. Jednací řád komise 

3. Počet volných bytů, velikost, adresa 

4. Žádost o přidělení služebního bytu Ing. Josef Roušal 

5. Stanovisko bytové komise k vyčlenění 3 bytů pro Policii ČR 

6. Přidělení bytů podle pořadníku 

 

 

Add.1) Náplň komise 

BK odsouhlasila návrh náplně komise ve znění: 

 

BK je iniciačním a poradním orgánem RMČ Praha 21 v oblasti bytového hospodářství.  

BK se schází dle potřeby.  

BK vede evidenci žádostí: 

- o přidělení bytu z majetku MČ 

- o výměnu bytu z majetku MČ 

- o prodloužení smlouvy na dobu určitou bytu z majetku MČ. 

BK provádí hodnocení přijatých žádostí podle stanovených kritérií, sestavuje registr žadatelů 

a navrhuje RMČ přidělení jednotlivých volných bytů konkrétním žadatelům, popř. dle 

přijatých žádostí navrhuje RMČ výměny bytů z majetku MČ. 

Při přijímání žádostí sleduje dodržení stanovených podmínek nutných pro přijetí žádosti, 

ověřuje a kontroluje, zda žadatel splňuje podmínky pro zařazení do registru žadatelů o byt 

z majetku města stanovené RMČ, sleduje aktuálnost žádostí. 

BK řeší další bytové otázky. 

 

Add 2) Jednací řád komise 

Projednání odsunuto na další schůzi BK. 

 

Add 3) počet volných bytů, velikost, adresa 

BK bere předložený přehled volných bytů na vědomí. 

 

Add 4) Žádost o přidělení služebního bytu Ing. J. Roušal 

Ing. Roušal požádal o pronájem bytu Žíšovská 1627 č. 46 na dobu 1 roku. 

BK žádost doporučuje ke schválení RMČ. 

Hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdržel se 0 



 

Add 5) Stanovisko bytové komise k vyčlenění 3 bytů pro Policii ČR 

Není známé stanovisko současného vedení k vyčlenění 3 bytů pro Policii ČR. 

Zajistí:  Ing. Š. Zátková 

Termín:  7.4.2015 

 

Add 6) Přidělení bytů podle pořadníku 

BK se shodla na nutnosti připravit zásady pronajímání bytů ve vlastnictví MČ Praha 21, které 

by stanovily hodnotící kritéria pro přidělování uvolněných bytů. 

Zajistí:  všichni členové BK 

Termín:  7.4.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: ing. B.Birková 

 

 

Zápis sepsán dne: 24.3.2015 

Předáno k ověření dne: 25.3.2014 

 

 

3. Ověření zápisu předsedou nebo pověřeným zástupcem 

Zápis ověřen dne: 26.3.2015 

předseda: ing. Š. Zátková 

 

 

4. Termín příštího zasedání komise 

Příští jednání bytové komise se koná 7.4.2015 v 8:00 hod. 

 

 

 


