Pro jednání Rady města Kutná Hora dne 20. 2. 2019
Číslo materiálu : 3/03
Komise:
Bytová komise
Datum :
6. 2. 2019
Přítomni:
Bc. M. Hebrová, Mgr. L. Krčmářová, J. Balánová, Z. Bartl, Ing. J. Kukla, J. Drtinová, B. Kratochvílová,
Bc. M. Macková, H. Verdánová
Omluven:
L. Pilař
Hosté:
Ing. B. Maternová
Člen RM:
Ing. J. Kukla
Příští jednání:
4. 3. 2019 v 15.00 hodin v kanceláři odboru správy majetku MÚ
1) Návrh usnesení pro RM :
Rada města Kutná Hora
bere na vědomí
zápis z jednání bytové komise ze dne 6. 2. 2019

2) program jednání komise včetně krátkého komentáře :
1) Program jednání bytové komise zahájila předsedkyně p. Bc. Miroslava Hebrová.
Úvodem byla komise informována o povinném zveřejňování zápisů z jednání bytové komise na webových stránkách
Města Kutná Hora, kde zveřejněná část zápisu BK nebude obsahovat osobní a citlivé údaje v návaznosti na GDPR.
2) Odborem správy majetku byla podána informace o výsledku projednaných doporučení k poskytnutí ubytovny
města navržených bytovou komisí na minulém jednání dne 16.1.2019
3) K nájemním smlouvám bytů dle sociální potřebnosti
4) Návrh „Pravidel pro poskytnutí a užívání ubytovny ve vlastnictví Města Kutná Hora.“
Pracovní verze „Pravidel pro poskytnutí ubytovny a užívání ubytovny ve vlastnictví Města Kutná Hora“ včetně upraveného
Ubytovacího řádu pro obě městské ubytovny byly předány všem členům bytové komise na jednání dne 16. 1. 2019 k jejich
prostudování a přípravě připomínek. Na jednání dne 6. 2. 2019 se návrhem „Pravidel …“ bytová komise zabývala s tím,
že nebyly vzneseny žádné připomínky, které by změnily původně předložený návrh.
Bytová komise doporučuje prostřednictvím odboru správy majetku zajistit konzultaci návrhu „Pravidel …“ s právním
oddělením MÚ a následně předložit návrh na přijetí „Pravidel ….“ na jednání Rady města Kutná Hora.
Bytová komise byla ukončena v 16.00 hodin.
Příští jednání bytové komise se bude konat v pondělí dne 4. 3. 2019 od 15.00 hodin v budově Městského úřadu
Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, v kanceláři odboru správy majetku (přízemí, č.dv. 14).

3) Připomínky, dotazy, návrhy k projednání v RM :

4) Reakce rady města :
Zapsala : Věra Hynková
Elektronicky ověřila : Bc. Miroslava Hebrová

