Zápis z jednání bytové komise
konané dne 1. 6. 2020

Přítomni:

Ing. Luboš Havránek
JUDr. Jana Nowakova Těmínová

Ing. Zdeněk Davídek

Bc. Renáta Šibravová
Bc. Jan Poupě
Ing. Jiří Janák
Mgr. Kamila Viktorinová
Roman Kolář
Mgr. Zuzana Mikisková
Alice Valentová

1. Žádost o přehodnocení Usnesení RMČ Praha 9, kdy byl schválen odkup BJ
za základní cenu

_ Praha 9
Paní _je majitelkou restauračního zařízení v _ dřevěné chatky v _
která sloužípouze k rekreačním účelům (bez vody a elektřiny), takjako půlka nemovitosti v -

_(druhá část domuje ve vlastnictví synovce
Bytová komise odkládala rozhodnutí vždy na další jednání s tím, že na příštím jednání budou
předloženy doplňující informace. Došlo i k místnímu šetření u dvou z nemovitostí členem BK.
Dne 18. 11. 2019 zasedala Bytová komise a doporučila prodat bytovoujednotku
za základní cenu. Tuto cenu také dne 3. 12. 2019 schválila Rada MC Praha 9. Na základě
oznámení této skutečnosti se následně obrátila paní _na MČ Praha 9, přímo na pana
starostu Ing. Jana Jarolíma s odvoláním proti tomuto rozhodnutí.

Bytová komise přehodnotila své rozhodnutí, a navrhuje prodat BJ paní—
za zvýhodněnou cenu. (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 3)

2. Žádost o privatizaci bytové jednotky
Bytové oddělení předkládá žádost manželů Ing. _ a Mgr. _

_ odkup BJ _o vel. 2+0 (46,63 m ), _ Praha 9.

Manžele _byli nájemci bytuvč. lo vel. 1+1 (29,45 m2), _, Praha 9. Byt
získal v roce 2014 „re VR za 1. smluvní nájemné, k y Jako vítěz uhradil částku 422
221,--Kč. Manželé
s e obrátili na bytové oddělení se žádostí o přidělení většího bytu
stím, že b ho chtěli V nejbližší době privatizovat. Byl jim nabídnut předmětn' b
o zemřelé
— kde byla nutná celková rekonstrukce. Nyní se manželéůobrátili na

MČ Praha 9, že b ovou jednotku chtějí odkoupit, ale dle katastru nemovitostí vlastní dvě
nemovitosti v
každou z nich jednou polovinou.

Bytová komise a doporučuje jednohlasně prodat bytovou jednotku manželům

_za základní cenu.

3. Žádost o udělení výjimky ze Zásad pronajímání bytů MČ Praha 9

Bytové oddělení předkládá žádostq který žádá o udělení výjimky ze
Zásad pronajímání bytů MC Praha 9, Cláne 2 — uvo y nezapsání nebo vyřazení žadatele
z evidence, a) Bytový orgán nezapíše do evidence žadatele, který bod 6. byt, který vlastnil, bez
vážného důvodu prodal, daroval, nebo opustil.

Pan _byl s manželkou nájemce bytu č. lo velikosti 2+1, _ Praha 9, kde
vyrůstal. Nějaký čas bydlel na Slovensku, kde se také oženil. Nájem b u na manžele
vzdal práva nájmu,
. Žadatel se před privatizací BJ
přešel po úm1tí maminky (paní
darovala své
jednotku
bytovou
následně
která
manželka,
byt tedy kou ila od MC Praha pouze
yl dnes již bývalou manželkou „vyhozen z bytu“. V současné době užívá byt
dceři. Pan

své známé o velikosti 1+1 (40 m2), — Jeho finanční situace mu
neumožňuje komerční pronájem bytu v Praze, kam dojíždí za svým1 e’ aři (je mu 80 let) a rodinou.
Pobírá starobní důchod ve výši

B tová komise navrhuje udělit výjimku ze „Zásad pronajímání bytů MČ Praha 9“

_ (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 3)

Zapsala Alice Valentová
Dne 2. 6. 2020

