Zápis z 5. jednání SaBK, konané dne 18.04.2019

Začátek: v 15.00 hod
Konec: v 17.50 hod
Přítomni: Renata Nosálová
Marie Popelková
Ludmila Kozáková
Marta Kantorková
Omluveni: Vladimíra Všetečková
Zapisovatelka: Pavlína Zaoralová
Program:
1) Seznámení členek SaBK s příchozími žádostmi na pronájem obecního bytu
2) Sepsání protokolů a bodové ohodnocení uchazečů
3) Konečné rozhodnutí o doporučení nejvhodnějšího uchazeče
Bod č. 1
Seznámení členek SaBK s příchozími žádostmi na pronájem obecního bytu.
Členkám SaBK bylo předloženo všech 8 žádostí o pronájem obecního bytu. Žádosti byly
přijaty od uchazečů:
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 788 16 Petrov nad Desnou
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 788 15 Velké Losiny
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 788 16 Petrov nad Desnou
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 788 16 Petrov nad Desnou
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 788 16 Petrov nad Desnou
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 787 01 Šumperk
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 788 16 Petrov nad Desnou
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 788 16 Petrov nad Desnou
Žádosti byly všem členkám nahlas přečteny a proběhla ústní debata ke každé žádosti
samostatně.
Bod č. 2
Sepsání protokolů a bodového ohodnocení uchazečů.
SaBK každou žádost samostatně projednala, sepsala protokol a obodovala (viz protokol o
přidělení bytové jednotky).
Bod č. 3
Konečné rozhodnutí o doporučení nejvhodnějšího uchazeče.
Po důkladném projednání a obodování všech žádostí se SaBK jednohlasně rozhodla pro
následující doporučení:
SaBK doporučuje uvolněnou bytovou jednotku v panelovém domě, s adresou Sobotín 220,
788 16 Petrov nad Desnou přidělit panu xxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvalý pobyt
xxxxxxxxxxxxxxxxx, 788 16 Petrov nad Desnou, jelikož vyhodnotila jeho žádost jako nejvýše
vhodnou, co se týká spolehlivosti a dále také finanční bezúhonnosti.

Pokud vedení obce nerozhodne jinak, bude pan xxxxxxx písemně vyrozuměn o přidělení
bytové jednotky v panelovém domě a dále bude telefonicky osloven pro další případné
dotazy a dojednání nájemní smlouvy, dále pak osobní převzetí bytu.
Ostatní žadatelé budou taktéž písemně vyrozuměni o výsledku žádostí.
Zapsala: Pavlína Zaoralová, dne 18.04.2019

6. Zasedání sociální a bytové komise
Dne: 10.6.2019 v 16.15 hodin
Přítomni: Zaoralová Pavlína
Všetečková Vladimíra
Popelková Marie
Kantorková Marta
Nosálová Renata
Omluveni: Kozáková Ludmila
Host: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bod č.1 – Členky SaBk si vyčlenily balíčky na měsíc červenec, srpen,
září a dohodly se, kdy budou chodit přát jubilantům.
Červenec – xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Srpen – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Září – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bod č.2 – Na DPS se uvolnil byt. Bylo vše zveřejněno a sešly se 3
žádosti.
Bod č.3 – Návštěva pí. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ohledně bratrů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Bod č.4 - Pí. xxxxxxxxxxxxxxx si na DPS zakoupila vodovodní baterii na umyvadlo
za větší hotovost a chce to proplatit. SaBk ji zaplatí pouze
rozdíl. Dále si pí. xxxxxxxxxxxxx podala žádost o prodloužení
nájemní smlouvy.
Bod č. 5 – Vítání občánků je naplánované na 3.10.2019
Další SaBk je naplánována na 9.9.2019 v 16.15 hodin.
Zapsala: Nosálová Renata

