ZÁPIS č. 1

z jednání komise bytové konané na Městském úřadu v Soběslavi dne 24.02.2022 v 10 hodin
Přítomni:
Mgr. Pavel Lintner, Mgr. Vladimír Drachovský, Mgr. Jindřich Vejvar, Jitka Havlíčková Pavla Brunerová

Program:
1. Žádosti o přenechání bytu do nájmu, dodatky k žádosti, vyřazení žádosti
2. Přechod nájmu dle ustanovení dle § 2279-80 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
3. Přidělení do nájmu byt v domě č. p. 245/4, Wilsonova ulice, Soběslav III, Soběslav

K bodu 1.
Členové komise se seznámili se žádostí o přenechání bytu do nájmu následujících žadatelů, kteří byli
zařazeni do seznamu žadatelů:
poř. č. 34/21
poř. č. 35/21
poř. č. 01/22
poř. č. 02/22
poř. č. 03/22
poř. č. 04/22
Členové komise byli dále seznámeni:
 s vyřazením žádosti o přenechání bytu do nájmu pod poř. č. 15/19, na základě písemné
žádosti
 se žádostí
, nájemce městského bytu velikosti 2+1, o přidělení bytu do nájmu
velikosti 3 + 1
 se žádostí
, nájemce městského bytu velikosti 2+0, o výměnu bytu velikosti
3 + 1 v domě č. p. 245/4, Wilsonova ulice, Soběslav III, Soběslav
K bodu 2.
Členové komise se seznámili a vzali na vědomí žádost
náměstí Republiky 103, Soběslav. Nájemce
, nar.
je synem zemřelého, s kterým žil v bytě do jeho smrti.

o přechod nájmu bytu na adrese
, zemřel 16.02.2022. Žadatel

Dále projednali žádost
o přechod nájmu bytu na adrese Kadlecova 306, Soběslav.
Nájemce
nar.
, zemřel 04.02.2022. Žadatelka v bytě žila ve společné
domácnosti a je také vedena v evidenci žadatelů o městský byt je pod poř. č. 28/17.
Členové komise doporučují Radě města na svém jednání žádost schválit.
K bodu 3.
Členové komise projednala a doporučuje Radě města ke schválení:
- od 01.03.2022 výměnu městského bytu č. 30245628, velikosti 3 + 1, na adrese Soběslav,
Soběslav III, Wilsonova 245/4 do nájmu
, za byt č. 20321012 na adrese
Soběslav, Soběslav II, Kadlecova 321, který má nyní v nájmu – dle písemné žádosti ze dne
17.02.2022; náhradník ,
, Soběslav III – žádost 11/18

Zapsala: Pavla Brunerová
tajemnice komise

