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Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
ve spojení s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

OKRM/150/2021/Z/75

Volební období 8 (2018 - 2022)

Z Á P I S
z 10. jednání bytové komise rady města konaného dne 5. 10. 2021

Přítomni: Mgr. Tomáš Beck, Mgr. Šimon Heller, Zuzana Kudláčková, Ing. Jiří Michal, 
Zuzana Mikešová, DiS., Mgr. Libor Moravec, Pavel Staněk, Ing. Antonie 
Šaldová, Mgr. Jaroslava Šporclová, Ing. Karel Vaškovský, Michal Vítovec

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté: Renata Syrovátková, Mgr. Petr Šindelář

Schválený program:

1. Schválení programu jednání, kontrola zápisu z jednání bytové komise ze dne 
7. 9. 2021, schválení ověřovatele zápisu z jednání ze dne 5. 10. 2021
Přijato usnesení č. 57/2021 (8 - 8,0,0)
Jednání zahájil Mgr. Šimon Heller, předseda bytové komise rady města. Proběhlo schválení 
programu jednání bytové komise dne 5. 10. 2021 dle pozvánky, 
a) schválení programu jednání bytové komise 5. 10. 2021
b) kontrola zápisu z jednání bytové komise ze dne 7. 9. 2021
c) schválení ověřovatele z jednání bytové komise ze dne 5. 10. 2021, ověřovatelem 
určena Zuzana Kudláčková, zapisovatelkou Irena Duchoňová Mgr. (8-8,0,0).
Všem přítomným oznámena změna - sekretářem bytové komise rady města byla radou 
města schválena Duchoňová Irena, Mgr.

2. Ukončená výběrová řízení

2.1 Ukončené výběrové řízení na byt č. 4, nám. Přemysla Otakara II. č. 31, České Budějovice - 
aukce
Přijato usnesení č. 58/2021 (9 - 9,0,0)
Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4 o velikosti 1+4, výměra 
121,60 m2 (započitatelná plocha je 119,65 m2), v domě nám. Přemysla Otakara II. č. 
31, 370 01 České Budějovice
Do výběrového řízení k bytu č. 4, v domě nám. Přemysla Otakara II. č. 31, 370 01 České 
Budějovice z kategorie Běžný nájemní byt určený pro výběrové řízení formou elektronické 
aukce, kde minimální částka za 1 m2 byla stanovena na částku 83,30 Kč, tj. 9.966 Kč/měsíc, 
se přihlásili tito žadatelé:
Přihlášeni:
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konkrétní fyzické osobyJmenovaní se neúčastnili posledního kola aukce.
konkrétní fyzická osoba
konkrétní fyzické osobykonkrétní fyzické osoby Jmenovaní se neúčastnili posledního kola 
aukce.
Bytová komise rady města doporučila uchazeče v tomto pořadí:
přenechání bytu č. 4, o velikosti 1+4, výměra 121,60 m2 (započitatelná plocha 119,65 m2) 
do nájmu v domě nám. Přemysla Otakara II. č. 31, 370 01 České Budějovice, tomuto 
žadateli:
1. konkrétní fyzické osoby
 

2.2 Ukončené výběrové řízení na byt č. 9, Zátkovo nábřeží 5, České Budějovice
Přijato usnesení č. 59/2021 (8 - 8,0,0)
Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9 o velikosti 2+kk, výměra 
70,11 m2 (započitatelná plocha je 68,61 m2), v domě Zátkovo nábřeží 5, 370 01 České 
Budějovice
Do výběrového řízení k bytu č. 9, v domě Zátkovo nábřeží 5, 370 01 České Budějovice 
z kategorie Běžný nájemní byt určený pro výběrové řízení obálkovou metodou, kde 
minimální částka za 1 m2 byla stanovena na částku 103,60 Kč, tj. 7.107 Kč/měsíc, se 
přihlásili tito žadatelé:
konkrétní fyzická osoba Tato přihláška byla z výběrového řízení vyřazena z důvodu 
nízkého příjmu. 
konkrétní fyzická osoba. 
konkrétní fyzická osoba U této žádosti nahlášen členkou bytové komise Zuzanou 
Kudláčkovou střet zájmů, osobní známost mezi členkou bytové komise a žadatelkou. 
konkrétní fyzická osoba 
Bytová komise rady města doporučila uchazeče v tomto pořadí:
přenechání bytu č. 9, o velikosti 2+kk, výměra 70,11 m2 (započitatelná plocha 68,61 m2) do 
nájmu v domě Zátkovo nábřeží 5, 370 01 České Budějovice, tomuto žadateli:
 
1.      konkrétní fyzická osoba2.      konkrétní fyzická osoba3.      konkrétní fyzická osoba,
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, v případě, že nájemce plní 
veškeré své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, 
především, že neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, řádně a včas platí nájemné, 
nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách 
spojených s bydlením, lze nájemní vztah opakovaně prodloužit o dalších 6 měsíců, před 
uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu (kauci), jistota je 
stanovena ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb a je splatná ke dni uzavření 
nájemní smlouvy. 
Hlasování: 8/8-0-0.
 

2.3 Ukončené výběrové řízení na byt č. 36, K. Weise 16, České Budějovice
Přijato usnesení č. 60/2021 (8 - 8,0,0)
Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 36 o velikosti 1+1, výměra 
77,85 m2 (započitatelná plocha je 71,16 m2), v domě K. Weise 16, 370 04 České 
Budějovice
Do výběrového řízení k bytu č. 36, v domě K. Weise 16, 370 04 České Budějovice 
z kategorie Běžný nájemní byt určený pro výběrové řízení obálkovou metodou, kde 
minimální částka za 1 m2 byla stanovena na částku 84,80 Kč, tj. 6.034 Kč/měsíc, se 
přihlásili tito žadatelé:
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konkrétní fyzická osoba 
konkrétní fyzická osoba
konkrétní fyzické osoby 
konkrétní fyzická osobakonkrétní fyzická osoba
konkrétní fyzická osoba 
konkrétní fyzická osoba 
konkrétní fyzická osoba 
konkrétní fyzická osoba 
konkrétní fyzická osoba 
konkrétní fyzická osoba 
Bytová komise rady města doporučila uchazeče v tomto pořadí:
přenechání bytu č. 36, o velikosti 1+1, výměra 77,85 m2 (započitatelná plocha 71,16 m2) do 
nájmu v domě K. Weise 16, 370 04 České Budějovice, tomuto žadateli:
1.      konkrétní fyzická osoba2.      konkrétní fyzická osoba3.      konkrétní fyzická osoba
4.      konkrétní fyzická osoba5.      konkrétní fyzická osoba, 
 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, v případě, že nájemce plní 
veškeré své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, 
především, že neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, řádně a včas platí nájemné, 
nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách 
spojených s bydlením, lze nájemní vztah opakovaně prodloužit o dalších 6 měsíců, před 
uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu (kauci), jistota je 
stanovena ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb a je splatná ke dni uzavření 
nájemní smlouvy.
Hlasování: 8/8-0-0.
 

2.4 Ukončené výběrové řízení na byt č. 1.1, M. Horákové 78, České Budějovice
Přijato usnesení č. 61/2021 (9 - 9,0,0)
Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1.1 o velikosti 1+2, výměra 
64,33 m2 (započitatelná plocha je 59,02 m2), v domě M. Horákové 78, 370 05 České 
Budějovice
Do výběrového řízení k bytu č. 1.1, v domě M. Horákové 78, 370 05 České Budějovice 
z kategorie Běžný nájemní byt určený pro výběrové řízení obálkovou metodou, kde 
minimální částka za 1 m2 byla stanovena na částku 122,20 Kč, tj. 7.212 Kč/měsíc, se 
přihlásili tito žadatelé:
konkrétní fyzické osoby Tato přihláška byla z výběrového řízení vyřazena. 
konkrétní fyzická osoba Tato přihláška byla z výběrového řízení vyřazena z důvodu 
nízkého příjmu. 
konkrétní fyzické osoby
konkrétní fyzická osoba
konkrétní fyzická osoba
konkrétní fyzická osoba 
konkrétní fyzická osoba Tato přihláška byla z výběrového řízení vyřazena z důvodu 
nízkého příjmu. 
konkrétní fyzické osoby Tato přihláška byla z výběrového řízení vyřazena. 
konkrétní fyzické osobykonkrétní fyzická osoba Tato přihláška byla z výběrového řízení 
vyřazena z důvodu nízkého příjmu. 
konkrétní fyzická osoba Tato přihláška byla z výběrového řízení vyřazena z důvodu 
nízkého příjmu. 
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konkrétní fyzické osoby Tato přihláška byla z výběrového řízení vyřazena z důvodu 
nízkého příjmu. 
Bytová komise rady města doporučila uchazeče v tomto pořadí: 
přenechání bytu č. 1.1, o velikosti 1+2, výměra 64,33 m2 (započitatelná plocha 59,02 m2) 
do nájmu v domě M. Horákové 78, 370 05 České Budějovice, tomuto žadateli:
1.      konkrétní fyzické osoby
2.      konkrétní fyzická osoba
3.      konkrétní fyzická osoba4.      konkrétní fyzické osoby 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, v případě, že nájemce plní 
veškeré své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, 
především, že neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, řádně a včas platí nájemné, 
nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách 
spojených s bydlením, lze nájemní vztah opakovaně prodloužit o dalších 6 měsíců, před 
uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu (kauci), jistota je 
stanovena ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb a je splatná ke dni uzavření 
nájemní smlouvy. 
Hlasování: 9/9-0-0.
 

2.5 Ukončené výběrové řízení na byt č. 8, Dlouhá 16, 370 11 České Budějovice
Přijato usnesení č. 62/2021 (8 - 8,0,0)
Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8 o velikosti 1+0, výměra 
19,75 m2 (započitatelná plocha je 19,75 m2), v domě Dlouhá 16, 370 11 České 
Budějovice. 
Do výběrového řízení k bytu č. 8, v domě Dlouhá 16, 370 11 České Budějovice 
z kategorie Běžný nájemní byt určený pro výběrové řízení obálkovou metodou, kde 
minimální částka za 1 m2 byla stanovena na částku 173,10 Kč, tj. 3.418 Kč/měsíc, se 
přihlásili tito žadatelé:
 
konkrétní fyzická osoba 
konkrétní fyzická osoba 
konkrétní fyzická osoba 
konkrétní fyzická osoba 
konkrétní fyzická osoba Tato přihláška byla z výběrového řízení vyřazena z důvodu 
nízkého příjmu.
konkrétní fyzická osoba 
 
Bytová komise rady města doporučila uchazeče v tomto pořadí:
přenechání bytu č. 8, o velikosti 1+0, výměra 19,75 m2 (započitatelná plocha 19,75 m2) do 
nájmu v domě Dlouhá 16, 370 11 České Budějovice, tomuto žadateli:
1.      konkrétní fyzická osoba
2.      konkrétní fyzická osoba
3.      konkrétní fyzická osoba4.      konkrétní fyzická osoba
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, v případě, že nájemce plní 
veškeré své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, 
především, že neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, řádně a včas platí nájemné, 
nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách 
spojených s bydlením, lze nájemní vztah opakovaně prodloužit o dalších 6 měsíců, před 
uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu (kauci), jistota je 
stanovena ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb a je splatná ke dni uzavření 
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nájemní smlouvy. 
Hlasování: 8/8-0-0.
 

2.6 Ukončené výběrové řízení na byt č. 38, Loucká 12, České Budějovice
Dispozice s byty – přenechání bytu č. 38, do nájmu v domě Loucká 12, 370 05 České 
Budějovice
Přenechání bytu č. 38, o velikosti 1+kk, výměra 41,80 m2 (započitatelná plocha 40,80 m2) 
do nájmu v domě Loucká 12, 370 05 České Budějovice
přihlášeni : 
konkrétní fyzická osobakonkrétní fyzické osobykonkrétní fyzické osoby 
konkrétní fyzická osobakonkrétní fyzická osoba
konkrétní fyzická osoba 
konkrétní fyzická osoba
konkrétní fyzická osoba 
Bytová komise posoudila všechny žádosti, u všech žadatelů byl nalezen důvod, proč se 
nemůže o dotační byt ucházet, ať už nedodržení podmínek výběrového řízení či 
nevhodnosti vzhledem k výši příjmů, k možnostem řešit bytovou situaci jiným způsobem, 
než právě dotačním startovacím bytem, potřebnost žadatelů není u všech vysoká. 
Bytová komise ze všech přihlášených uchazečů vybrala pouze dvě žadatelky:
1.      konkrétní fyzická osoba2.      konkrétní fyzická osoba
Ani u jedné z žadatelek, nebylo přijato usnesení, bytová komise podstupuje výběr žadatele 
Radě města České Budějovice. 
Hlasování pro přenechání bytu č. 38 v domě Loucká 12, 370 05 České Budějovice proběhlo 
tak, že bylo poprvé hlasováno pro konkrétní fyzickou osobu jeden ze členů bytové komise 
vznesl protinávrh a bylo hlasováno pro jinou uchazečku konkrétní fyzickou osobu. 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, v případě, že nájemce plní 
veškeré své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, 
především, že neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, řádně a včas platí nájemné, 
nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách 
spojených s bydlením, lze nájemní vztah opakovaně prodloužit o dalších 6 měsíců, za 
podmínek stanovených nájemní smlouvou a plnění podmínek vyplývajících z Pravidel pro 
přenechání bytů v těchto domech, před uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen 
uhradit peněžitou jistotu (kauci), jistota je stanovena ve výši trojnásobku měsíčního 
nájemného bez služeb a je splatná ke dni uzavření nájemní smlouvy.
 
Hlasování: Pro konkrétní fyzickou osobu bylo hlasováno takto : 9/5-4-0. 
Pro konkrétní fyzickou osobubylo hlasováno takto : 9/5-4-0.
 
 
 

3. Žádost o přenechání bytu č. 87 v domě Dlouhá 16, 370 11 České Budějovice, pro 
klienta Housing First
Přijato usnesení č. 63/2021 (9 - 6,2,1)
Dispozice s byty – uzavření smlouvy o ubytování k bytu č. 87, v domě Dlouhá 16, 370 
11 České Budějovice, pro klienta Housing First

4. Prodloužení nájemních smluv v domech Loucká 10, 12 a 14, České Budějovice
Přijato usnesení č. 64/2021 (9 - 9,0,0)
Dispozice s byty – prodloužení nájmu v domech Loucká 10, 12 a 14, 370 05 České 
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Budějovice
přenechání bytů – prodloužení nájmu v domech Loucká 10, 12 a 14, 370 05 České 
Budějovice o 6 měsíců, za podmínek stanovených nájemní smlouvou a splnění podmínek 
vyplývajících z Pravidel pro přenechání bytů v těchto domech níže uvedeným nájemcům:
 
1. konkrétní fyzická osoba2. konkrétní fyzická osoba3. konkrétní fyzická osoba
4. konkrétní fyzická osoba
5. konkrétní fyzická osoba6. konkrétní fyzická osoba7. konkrétní fyzická osoba8. konkrétní 
fyzické osoby9. konkrétní fyzická osoba10. konkrétní fyzická osoba 
 

5. Ukončení nájemní smlouvy dohodou - konkrétní fyzická osoba
Přijato usnesení č. 65/2021 (9 - 9,0,0)
Dispozice s byty – ukončení nájemní smlouvy dohodou k bytu č. 2 o velikosti 1+2 
v domě Štítného 6, 370 01 České Budějovice 
ukončení nájemního poměru k bytu č. 2 o velikosti 1+2, výměra 70,83 m2 (započitatelná 
plocha 68,78 m2), v domě Štítného 6, 370 01 České Budějovice pro konkrétní fyzickou 
osobu dohodou ke dni 31. 10. 2021, projednáno v bytové komisi rady města dne 
5. 10. 2021. Hlasování: 9/9-0-0.

6. Různé

6.1 Na vědomí - konkrétní fyzická osoba
Přijato usnesení č. 66/2021 (9 - 9,0,0)
Materiál pro jednání Bytové komise dne: 5. 10. 2021
K bodu: Různé 
konkrétní fyzická osobaBytová komise doporučila ukončení nájemní smlouvy jejím 
neprodloužením. Hlasování : 9/9-0-0.

7. Diskuze a závěr

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

10. jednání bytové komise rady města bylo ukončeno v 18:15 hod.

Soubor usnesení:

K bodu: Schválení programu jednání, kontrola zápisu z jednání bytové komise ze dne 
7. 9. 2021, schválení ověřovatele zápisu z jednání ze dne 5. 10. 2021

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 57/2021:

bytová komise rady města

s c h v a l u j e
program jednání bytové komise na den 5. 10. 2021, zápis z jednání bytové komise ze dne 7. 9. 2021 
a ověřovatele zápisu z jednání 5. 10. 2021, Zuzanu Kudláčkovou
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K bodu: Ukončené výběrové řízení na byt č. 4, nám. Přemysla Otakara II. č. 31, České 
Budějovice - aukce

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 58/2021:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytu č. 4, o velikosti 1+4, výměra 121,60 m2 (započitatelná plocha 119,65 m2) do nájmu 
v domě nám. Přemysla Otakara II. č. 31, 370 01 České Budějovice, tomuto žadateli:
1.      konkrétní fyzické osoby
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení 
o dalších 6 měsíců, před uzavřením nájemní smlouvy s povinností uhradit peněžitou jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb dle důvodové zprávy.

K bodu: Ukončené výběrové řízení na byt č. 9, Zátkovo nábřeží 5, České Budějovice

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 59/2021:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytu č. 9, o velikosti 2+kk, výměra 70,11 m2 (započitatelná plocha 68,61 m2) do nájmu 
v domě Zátkovo nábřeží 5, 370 01 České Budějovice, tomuto žadateli:
konkrétní fyzická osobakonkrétní fyzická osobakonkrétní fyzická osoba
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení 
o dalších 6 měsíců, před uzavřením nájemní smlouvy s povinností uhradit peněžitou jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb dle důvodové zprávy.

K bodu: Ukončené výběrové řízení na byt č. 36, K. Weise 16, České Budějovice

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 60/2021:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytu č. 36, o velikosti 1+1, výměra 77,85 m2 (započitatelná plocha 71,16 m2) do nájmu 
v domě K. Weise 16, 370 04 České Budějovice, tomuto žadateli:
1.      konkrétní fyzická osoba
2.      konkrétní fyzická osoba3.      konkrétní fyzická osoba4.      konkrétní fyzická osoba5.      
konkrétní fyzická osoba  
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení 
o dalších 6 měsíců, před uzavřením nájemní smlouvy s povinností uhradit peněžitou jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb dle důvodové zprávy,

K bodu: Ukončené výběrové řízení na byt č. 1.1, M. Horákové 78, České Budějovice

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 61/2021:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytu č. 1.1, o velikosti 1+2, výměra 64,33 m2 (započitatelná plocha 59,02 m2) do nájmu 
v domě M. Horákové 78, 370 05 České Budějovice, tomuto žadateli:
1.      konkrétní fyzické osoby2.      konkrétní fyzická osoba3.      konkrétní fyzická osoba4.      
konkrétní fyzické osoby
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení 
o dalších 6 měsíců, před uzavřením nájemní smlouvy s povinností uhradit peněžitou jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb dle důvodové zprávy,
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K bodu: Ukončené výběrové řízení na byt č. 8, Dlouhá 16, 370 11 České Budějovice

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 62/2021:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytu č. 8, o velikosti 1+0, výměra 19,75 m2 (započitatelná plocha 19,75 m2) do nájmu 
v domě Dlouhá 16, 370 11 České Budějovice, tomuto žadateli:
1.      konkrétní fyzická osoba2.      konkrétní fyzická osoba3.      konkrétní fyzická osoba4.      
konkrétní fyzická osoba 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení 
o dalších 6 měsíců, před uzavřením nájemní smlouvy s povinností uhradit peněžitou jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb dle důvodové zprávy,

K bodu: Žádost o přenechání bytu č. 87 v domě Dlouhá 16, 370 11 České Budějovice, pro 
klienta Housing First

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 63/2021:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
uzavření smlouvy o ubytování k bytu č. 87, výměra 19,75 m2 (započitatelná plocha 19,75 m2) v domě 
Dlouhá 16, 370 11 České Budějovice, pro klienta Housing First, konkrétní fyzickou osobus tím, že 
smlouva o ubytování bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení 
o dalších 6 měsíců, před uzavřením smlouvy o ubytování s povinností uhradit peněžitou jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb dle důvodové zprávy,

K bodu: Prodloužení nájemních smluv v domech Loucká 10, 12 a 14, České Budějovice

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 64/2021:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytů – prodloužení nájmu v domech Loucká 10, 12 a 14, 370 05 České Budějovice o 6 
měsíců, za podmínek stanovených nájemní smlouvou a splnění podmínek vyplývajících z Pravidel pro 
přenechání bytů v těchto domech níže uvedeným nájemcům:
 
1. konkrétní fyzická osoba
2. konkrétní fyzická osoba3. konkrétní fyzická osoba4. konkrétní fyzická osoba
5. konkrétní fyzická osoba6. konkrétní fyzická osoba
7. konkrétní fyzická osoba
8. konkrétní fyzické osoby,
9. konkrétní fyzická osoba
10. konkrétní fyzická osoba 

K bodu: Ukončení nájemní smlouvy dohodou - konkrétní fyzická osoba

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 65/2021:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2, o velikosti 1+2, výměra 70,83 m2, započitatelná plocha 
68,78 m2, v domě Štítného 6, 370 01 České Budějovice s konkrétní fyzickou osobou trvalý pobyt 
tamtéž, dohodou ke dni 31. 10. 2021, 
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K bodu: Na vědomí - konkrétní fyzická osoba

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 66/2021:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
ukončení nájemní smlouvy jejím neprodloužením pro konkrétní fyzickou osobu

V Českých Budějovicích dne 5. 10. 2021

Zapsal(a): Mgr. Irena Duchoňová, sekretářka komise

Ověřil(a): Zuzana Mikešová, DiS.

Mgr. Šimon Heller
předseda komise


