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Převod jednotek v domě č.p. 2182 - změna usnesení
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
rozhodlo
změnit usnesení ZM Karviná č. 38 ze dne 16.12.2014 a to tak, že v příloze č. 1 k usnesení vypouští pod položkou
č. nájemce „Katarína Pagáčová“ z příčin uvedených v důvodové zprávě. Ostatní text usnesení i přílohy č. 1 k
usnesení zůstává beze změn.
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Důvodová zpráva
Převod jednotek v domě č.p. 2182 – změna usnesení
Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. 38 ze dne 16.12.2014 rozhodlo převést jednotky
v domě č.p. 2182, ulice Čajkovského, Karviná-Mizerov, stávajícím řádným nájemcům, ve znění
přílohy č. 1 k usnesení. Pod položkou č. byli uvedeni Peter a Katarína Pagáčovi, společní nájemci
bytu č. v daném domě. Nabídka k převodu jednotky byla jmenovaným doručena dne 12.01.2015,
dosud nebyla akceptována.
Dne 09.02.2015 se na Odbor majetkový dostavil pan Peter Pagáč a oznámil, že od roku 2011 jsou
rozvedení, paní Pagáčová dlouhodobě žije v Anglii, pouze trvalý pobyt má u bývalého manžela. Dne
16.04.2015 se na oddělení majetkoprávní Odboru majetkového dostavili Peter a Katarína Pagáčovi a
k datu 30.04.2015 uzavřela paní Pagáčová Dohodu o zániku nájmu bytu č. v domě č.p. 2182, ulice
Čajkovského, Karviná-Mizerov, jako kontaktní adresu uvádí
Výlučným nájemcem daného bytu se stal Peter Pagáč.
Z výše uvedených důvodu doporučuje Rada města Karviné Zastupitelstvu města Karviné změnit
usnesení č. 38 ze dne 16.12.2014 tak, že v příloze č. 1 k usnesení citovaného usnesení zastupitelstva
města se u položky č. vypouští nájemce „ Katarína Pagáčová“. V ostatním zůstává text usnesení i
přílohy č. 1 k usnesení beze změn.
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