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.
4. mimořádná schůze rady města dne: 21.11.2018
Bod pořadu jednání:
MO Vratislavice nad Nisou - přidělení služebních bytů
Stručný obsah: Přidělení služebních bytů pro zaměstnance organizací zřizovaných Městským
obvodem Liberec - Vratislavice nad Nisou.

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou
Důvod předložení: dle usnesení rady MO
Zpracoval:

Dorníková Michaela - pracovník MO Vratislavice nad Nisou

Projednáno s:
Předkládá:

Pohanka Lukáš - starosta MO Vratislavice nad Nisou

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
1. přidělení bytu č. 4, o velikosti 2+1 a bytu č. 5 o velikosti 2+1 v budově č.p. 325, ul.
Tanvaldská, Liberec XXX formou služebních bytů zaměstnankyni ZŠ Vratislavice,
zřizované Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou, [osobní údaj odstraněn]
2. přidělení bytu č. 2, o velikosti 2+1, v budově č.p. 568, ul. Dřevařská, Liberec XXX formou
služebního bytu zaměstnanci Technického střediska, [osobní údaj odstraněn]
ukládá
uzavřít nájemní smlouvy k bytům a informovat o uzavření nájemních smluv odbor školství
a sociálních věcí.
P: Pohanka Lukáš - starosta MO Vratislavice nad Nisou
T: 21.12.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
1) Žádost o přidělení služebního bytu v č.p. 325, ul. Tanvaldská
k. ú. Vratislavice nad Nisou
služební byt č. 4 a 5
Předkládáme žádost od [osobní údaj odstraněn] zaměstnankyně ZŠ Vratislavice, zřizované MO
Vratislavice n.N., ve věci pronájmu jednoho většího obecního bytu, nebo dvou menších bytů [osobní
údaj odstraněn] .
K pronájmu jsou možné 2 menší byty v domě č.p. 325, ul. Tanvaldská, 463 11 Liberec XXX, a to byt č.
4 v 3. nadzemním podlaží, o velikosti 2+1 a byt č. 5 v 3. nadzemním podlaží, o velikosti 2+1.
Projednáno:
Rada MO – 24.10.2018 - usnesení č. 334/10/2018
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje přidělení bytu č. 4,
o velikosti 2+1 a bytu č. 5 o velikosti 2+1 v budově č.p. 325, ul. Tanvaldská, Liberec XXX formou
služebních bytů zaměstnankyni ZŠ Vratislavice, zřizované Městským obvodem Liberec – Vratislavice
nad Nisou, [osobní údaj odstraněn] a ukládá starostovi zajistit předložení materiálu radě města Liberec.

2) Žádost o přidělení služebního bytu v č.p. 568, ul. Dřevařská
k. ú. Vratislavice nad Nisou
služební byt č. 2
Předkládáme žádost od [osobní údaj odstraněn] zaměstnance MO Vratislavice n.N. (Technického
střediska), ve věci pronájmu obecního bytu č. 2 v přízemí budovy č.p. 568, ul. Dřevařská, Liberec XXX
- v areálu technického střediska o velikosti 2+1.
(Dům je připojen na elektřinu, není připojení k vodovodu - voda se získává ze studny, není připojení ke
kanalizaci - je zřízena jímka, není připojení k plynovodu, vytápění je zajištěno kotlem na tuhá paliva,
tento kotel je společný pro oba byty - byty se tedy nedají vytápět zvlášť, náklady na uhlí se dělí mezi
nájemce).
Projednáno:
Rada MO – 24.10.2018 - usnesení č. 335/10/2018
Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje přidělení bytu č. 2,
o velikosti 2+1, v budově č.p. 568, ul. Dřevařská, Liberec XXX formou služebního bytu zaměstnanci
Technického střediska, [osobní údaj odstraněn] a ukládá starostovi zajistit předložení materiálu radě
města Liberec.

Přílohy:
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