Město MILOVICE
nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23
Kancelář úřadu
tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz
Zápis z jednání Rady města Milovice č. 24/2018
konaného dne 16. 7. 2018 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti
_______________________________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Milan Pour – starosta města, Mgr. Ondřej Matouš – 1. místostarosta města, Ing. Jiří Hlaváček –
místostarosta města, Ing. Vladimír Vedral – radní města, JUDr. Kristýna Bukovská – radní města, Miroslava
Dlouhá – vedoucí kanceláře úřadu.
Program jednání Rady města:
Starosta města, předložil návrh programu jednání, který byl schválen takto:
1. Přidělení bytu v ul. Armádní a bytu v ul. Průběžná, Milovice-Mladá
Po poradě a po diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 357/2018
Rada města
schvaluje program v předloženém znění.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
1.

Přidělení bytu v ul. Armádní a bytu v ul. Průběžná, Milovice-Mladá

Odbor správy majetku města a investic, Oddělení správy majetku města (dále jen Odd. SMM) předkládá Radě
města ke schválení návrh na přidělení dvou bytů pro rodinu pana J. H. (manželka +2děti) a M. H. Byt je přidělen
z důvodu zvláštního zřetele. Odd. SMM navrhuje přidělení bytu o velikosti 3+1 o velikosti 63,8 m2, v ul.
Průběžná, pro pana J. H. a bytu o velikosti 1+1 o velikosti 35,90 m2, v ul. Armádní pro paní M. H., které postihla
tragická událost. Vzhledem k tomu, že oba přišli požárem o veškerý majetek, navrhujeme přidělení bytu
v souladu se Směrnicí č. 1/2018, kterou se mění Směrnice č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření s byty ve
vlastnictví města Milovice, čl. III. uzavření smlouvy a předání bytu, odst. 6. dále navrhujeme uzavření smlouvy
na dobu určitou jednoho roku, s tím, že smlouva bude prodloužena v souladu se shora uvedenou Směrnicí.
Zároveň Odd. SMM navrhuje, aby stanovené nájemné ve výši 70 Kč/m2/měsíc, což činí v bytě o velikosti 3+1 o
velikosti 63,8 m2, v ul. Průběžná, měsíčně 4 466 Kč (15 631 Kč za 3,5 měsíce) a v bytě o velikosti 1+1 o
velikosti 35,90 m2 v ul. Armádní měsíčně 2 513 Kč (8 796 Kč za 3,5 měsíce), bylo nájemcům po dobu prvních
tři a půl měsíců odpuštěno (hradit budou pouze služby spojené s užíváním bytů) a nebyla požadována peněžitá
jistota. Po poradě a diskuzi Rada města přijala toto usnesení:
Usnesení č. 358/2018
Rada města
a) schvaluje přidělení bytu o velikosti 1+1 v domě Armádní, Milovice paní M. H., trvale bytem Milovice a
uzavření nájemní smlouvy s paní M. H., a to v souladu s čl. III. odst. 6 Směrnice č. 3/2017 Pravidla pro
hospodaření s byty ve vlastnictví města Milovice, v platném znění,
b) schvaluje přidělení bytu o velikosti 3+1 v domě Průběžná, Milovice pro pana J. H., trvale bytem Milovice a
uzavření smlouvy s panem J. H., a to v souladu s čl. III. odst. 6, Směrnice č. 3/2017 Pravidla pro hospodaření
s byty ve vlastnictví města Milovice, v platném znění,
c) stanovuje výši nájemného v nájemních smlouvách dle písm. a) a b), a to ve výši 70 Kč/m2/měsíc,
d) schvaluje odpuštění složení peněžité jistoty a odpuštění nájemného výše uvedené paní M. H. za užívání bytu
v domě Armádní, Milovice na období od počátku nájmu do 31. 10. 2018 ve výši 8 796 Kč, služby spojené
s užíváním bytu budou hrazeny,
e) schvaluje odpuštění složení peněžité jistoty a odpuštění nájemného výše uvedenému panu J. H. za užívání
bytu v domě Průběžná, Milovice na období od počátku nájmu do 31. 10. 2018 ve výši 15 631 Kč, služby spojené
s užíváním bytu budou hrazeny,
f) ukládá Odd. SMM zajistit uzavření nájemních smluv a předání bytů nájemcům.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Mgr. Ondřej Matouš
1. místostarosta města Milovice

Ing. Milan Pour
starosta města Milovice
Zápis byl vyhotoven dne:16. 7. 2018
Zápis byl ověřen podpisy dne: 16. 7. 2018
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