Statutární město Děčín

Zápis
z jednání bytové komise konané dne 31.3.2016 od 14,00 hodin v zasedací místnosti
kanceláře primátorky statutárního města Děčín (2. patro)
Program:
1.
2.
3.
4.

zahájení
kontrola plnění usnesení BK
projednání nových žádostí o nájem bytů statutárního města Děčín
projednání podkladů z OMH, diskuse, různé, závěr.

1.
Zahájení
Předseda komise zahájil s konstatováním usnášeníschopnosti komise, nebyly připomínky
k navrženému programu.
2.

Kontrola plnění úkolů z bytové komise konané dne 25.2.2016

Usnesení 16/01: Při projednávání podkladů OMH (nových žádostí o nájem bytu v majetku
města) vznikla diskuse týkající se placení komunálního odpadu u žadatelů, kteří nejsou
občany města Děčín a možnosti vymáhání těchto poplatků. Pan Hrouda požádal, aby byl
tento podnět předložen do jednání finančního výboru [komise prostřednictvím RM
doporučuje] – úkol splněn.
Pan Hrouda sdělil, že byl tento podnět ve finančním výboru projednán. Byl předán právnímu
zástupci města s požadavkem sdělení, jaké jsou možnosti donucení nájemníků, kteří nejsou
občany města Děčín, k přihlášení se k trvalému pobytu na území statutárního města Děčín
a v souvislosti s povinností platit komunální odpad.
Usnesení 16/02: BK navrhuje, aby bylo žadatelům, kteří nejsou občany města Děčín
a kterým bude přidělen byt v majetku města, doporučováno přihlásit se k trvalému pobytu
v místě nájmu. K tomuto bude přihlíženo u projednávání prodloužení nájemního vztahu,
respektive bude prodloužení nájemního vztahu podmíněno trvalým pobytem v Děčíně.
Důvodem této podmínky je placení poplatku za komunální odpad [komise žádá OMH
prostřednictvím RM] - úkol plněn průběžně
3.
K jednotlivým žádostem = rozhodnutí komise [komise doporučuje RM a OMH] –
viz přílohy č. I (žádosti o nájem bytu bk 16 03 31) č. II (prodlouženi nájmu bk 16 03 31), č. III
(prominutí poplatku bk 16 03 31), příloha č. IV (dps bk 16 03 31), a příloha č. V (výhled
a volné byty 16 03 31).

4.
Předseda bytové komise informoval komisi o neúčasti pana Jaroslava Horáka
na předešlých jednáních bytové komise. V souvislosti s tím pana Horáka telefonicky
kontaktoval. Pan Horák sdělil, že se již nemá zájem v bytové komisi pracovat
a jednání bytové komise se účastnit nebude.
Usnesení 16/03: Bytová komise tímto radě města dle č. 3 bodu 3 „Jednacího řádu
komise RM“ doporučuje pana Horáka v bytové komisi nenahrazovat [komise
oznamuje a navrhuje RM].
Termín příštího jednání byl předjednán na 28.4.2016.
K. Kopecký vr. 31/3/2016

