ZÁPIS č. 4/2015
z jednání výboru sociálního a bytového dne 31.8.2015
Přítomni :
Omluvena:

předseda
Mgr. Martin Melichar
členové
Renáta Kahounová, Vlasta Formanová
tajemnice
I. Kesslerová
Petra Benčatová, Monika Krylová

Program:
1) Bytová otázka
a) Předseda a členové výboru byli seznámeni se zasláním dotazu dne 19.6.2015 ohledně situace s žalobou
na vyklizení bytu manželů K. pí JUDr. Bláhové, která MČ Praha – Velká Chuchle zastupuje.
JUDr. Bláhová dne 28.6.2015 zaslala dotaz Obvodnímu soudu pro Prahu 5, z jakého důvodu má toto
řízení tak velké průtahy.
Předseda a členové výboru navrhují pověřit JUDr. Bláhovou podáním stížnosti na nečinnost a
průtahy řízení ve věci žaloby na vyklizení bytu manželů K. a tuto stížnost adresovat na předsedu
Obvodního soudu pro Prahu 5.
b) Předseda a členové výboru byli seznámeni s Žádostí o prodloužení nájemní smlouvy B/418/2009 paní
S. N. ze dne 31.8.2015 od 1.1.2016. Doporučují uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem obecního
bytu s paní N. na dobu dalších 2 let a zároveň doporučují i uzavření nových nájemních smluv na pronájem
obecních bytů, které končí 31.12.2015 do 31.12.2017, s výjimkou paní K. P. S paní K. doporučují uzavřít
smlouvu do 31.12.2016 z důvodu dřívější špatné platební morálky.
c) Výbor byl seznámen s úmrtím paní A. R., nájemkyně obecního bytu číslo 18 v 1. poschodí domu v
Radotínské ulici 388, Praha 5 dne 20.8.2015. V současné době probíhá dědické řízení, po ukončení bude
byt vyklizen dcerou paní R. Předseda i členové výboru navrhují ve výše uvedeném bytě provést nezbytné
úpravy a opravy.
Výbor byl seznámen se seznamem žadatelů o přidělení obecního bytu a s plněním povinnosti žadatelů
obnovovat a aktualizovat svou žádost každý rok. Žádný žadatel o přidělení bytu neprojevil o výše uvedený
byt z důvodu jeho umístění v záplavové oblasti zájem.

2) Vítání občánků dne 26.9.2015 v pavilonu Institutu výchovy a poradenství při České zemědělské
univerzitě v Praze Malé Chuchli od 10:30 hodin
K dnešnímu dni je přihlášeno k vítání 12 nových občánků. Rodičům těchto občánků bude zaslána
pozvánka, která je přílohou zápisu.
Předseda a členové výboru žádají pana místostarostu Šimka o oslovení paní ředitelky ZŠ a MŠ o
zajištění programu při slavnostním aktu Vítání občánků a zároveň prosí pana tajemníka ÚMČ o
seznámení pana Šimka se zněním tohoto zápisu.
Paní Vlasta Formanová připraví Pamětní knihu pro Vítání občánků.
Výzdobu pavilonu zajistí firma Svatební dekorace (Renata Kahounová) v částce do 500,- Kč.
Výbor žádá pana tajemníka dne 25.9.2015 o zajištění úpravy zahradního pavilonu v součinnosti s
pracovní četou a paní Klíčníkovou.
Jako dárek obdrží každý občánek knížku, kterou zajistí ÚMČ. Paní Formanová knížky vyzvedne do
25.9.2015 a dopraví do pavilonu dne 26.9.2015. Paní Formanová zajistí květiny pro rodiče v hodnotě do

200,- Kč včetně DPH za kus, následně předloží fakturu ÚMČ. Dne 18. 9.2015 jí bude nahlášen konečný
počet květin. Dále paní Formanová a děti z MŠ vyrobí přáníčka.

Mgr. Martin Melichar
předseda výboru sociálního a bytového

Zapsala: I. Kesslerová

