Statutární město Děčín

Zápis
z jednání bytové komise konané dne 23.6.2016 od 14,00 hodin v zasedací místnosti odboru
rozvoje magistrátu města Děčín (4. patro)
Program:
1.

zahájení

2.

prezentace pracovnice odboru rozvoje na téma tvorba bytové koncepce

3.

kontrola plnění usnesení BK

4.

projednání nových žádostí o nájem bytů statutárního města Děčín

5.

projednání podkladů z OMH, diskuse, různé, závěr.

1.
Zahájení
Předseda komise zahájil s konstatováním usnášeníschopnosti komise, nebyly připomínky
k navrženému programu.
2.
Prezentace pracovnice odboru rozvoje na téma tvorba bytové koncepce
Ing Takacsová představila projektové záměry v bytové oblasti. Požádala bytovou komisi
o spolupráci a nastínění bytové situace ve městě Děčín. Vysvětlila pojem a smysl ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace. Informace týkající se některých statistických údajů, jako
jsou počty bytových jednotek, počet přijatých žádostí apod. podá Ing. Takacsové
zaměstnankyně OMH MM Děčín paní Šebková. V souvislosti s výše uvedeným navrhl Ing.
Kopecký volný přístup do bytové komise. Členové komise s tímto návrhem souhlasili.
Ve 14,45 hod. se na základě pozvání předsedy bytové komise dostavila Mgr. Blahoušová,
majitelka některých bytových domů v Děčíně, které v minulosti vlastnil pan Jan David Horsky
st. Paní Blahoušová seznámila bytovou komisi se záměrem své domy na území města Děčín
neprodávat. Sdělila, že byty v těchto objektech bude postupně rekonstruovat a vybuduje zde
nadstandardní byty. Domy bude i nadále využívat k bydlení.
Pan Hrouda dodatečně vysvětlil důvod pozvánky na bytovou komisi.
3.

Kontrola plnění úkolů z bytové komise konané dne 26.5.2016.

4.
K jednotlivým žádostem = rozhodnutí komise [komise doporučuje RM a OMH] –
viz přílohy č. I (žádosti o nájem bytu bk 16 06 23) č. II (prodlouženi nájmu bk 16 06 23), č. III
(ostatní bytové záležitosti bk 16 06 23), příloha č. IV (dps bk 16 06 23), a příloha č. V (výhled
a volné byty 16 26 23).
Termín příštího jednání bude včas sdělen.

K. Kopecký vr. 23/6/2016

