STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
1. schůze rady města dne: 02.01.2018
Bod pořadu jednání:
Prodloužení nájmu přiděleného bytu ve vlastnictví SML
Stručný obsah: Obsahem materiálu je prodloužení nájmu přiděleného bytu ve vlastnictví
statutárního města Liberec na základě žádosti nájemce.

MML, Odbor školství a sociálních věcí
Důvod předložení: žádost o prodloužení nájemní smlouvy ze dne 19.12.2017
Zpracoval:

Morcová Dana, Bc. - vedoucí oddělení humanitního

Projednáno s:

s PhDr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
prodloužení nájmu startovacího bytu
[osobní údaj odstraněn] , byt č. 21, o velikosti 1+kk, Krajní 1580/12, Liberec 30

ukládá
uzavřít dodatek o prodloužení nájmu k nájemní smlouvě s [osobní údaj odstraněn] , s platností do
31.12.2018
P: Kalous Pavel, Mgr. - vedoucí odboru školství a sociálních věcí
T: 31.01.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Dne 31. 12. 2007 byla na základě § 685 občanského zákoníku a rozhodnutí Rady města Liberec č. 247/07 ze dne
15. 05. 2007 uzavřena nájemní smlouva č. 10/07/0260 k bytu ve vlastnictví statutárního města Liberec.
Předmětem smlouvy byl nájem bytu č. 21, o velikosti 1+kk, s balkonem ve 3. nadzemním podlaží domu č. p.
1580/12 v ulici Krajní, Liberec 30. Nájem byl sjednán na dobu určitou do 31. 12. 2008 s možností prodlužování
na maximální dobu nájmu 10 let tj. do dne 31. 12. 2017.
Dne 15. 11. 2017 byla ze strany nájemce doručena žádost o prodloužení nájmu ve výše uvedené bytové jednotce.
Vzhledem k tomu, že v žádosti nebyly uvedeny rozhodné skutečnosti důvodné pro prodloužení nájemní smlouvy,
byl nájemce dne 14. 12. 2017 ze strany pronajímatele vyrozuměn o nutnosti vyklizení bytové jednotky do 31. 12.
2017. Na základě tohoto sdělení se dne 19. 12. 2017 osobně dostavil pan [osobní údaj odstraněn] který ke své
žádosti doložil lékařský posudek Okresní správy sociálního zabezpečení, deklarující jeho špatný zdravotní stav tj.
[osobní údaj odstraněn] a potvrzení od MUDr. [osobní údaj odstraněn] o plánovaném lékařském zákroku, který
podstoupí pan [osobní údaj odstraněn] v lednu 2018.
Na základě výše uvedeného pan [osobní údaj odstraněn] dne 19. 12. 2017 požádal o opětovné posouzení jeho
žádosti tj. prodloužení nájmu startovacího bytu, a to z důvodu jeho špatného zdravotního stavu a tíživé životní
situace.
Přílohy materiálu jsou předkládány jako neveřejné z důvodu ochrany osobních údajů v nich uvedených.

Přílohy:

3/3

