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Převod jednotek v domě č. p. 2174 - změna usnesení ZM Karviná č. 286 ze dne
10.12.2016
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. 286 ze dne 10.12.2015 a to tak, že v příloze č. 1 k usnesení vypouští pod
pořadovým číslem 9 nájemce „Renáta Štěpničková“ z příčin uvedených v důvodové zprávě. Ostatní text usnesení i
přílohy č. 1 zůstává beze změn.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1

Příloha

Název
ZM-14-OM-změna usnesení privatizace
2174-DZ.pdf
ZM-14-OM-změna usnesení privatizace
2174-1D.pdf
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Důvodová zpráva
Převod jednotek v domě č. p. 2174 – změna usnesení ZM Karviné č. 286 ze dne 10.12.2015

Zastupitelstvo města Karviné svým usnesením č. 286 ze dne 10.12.2015 rozhodlo převést jednotky
v domě č.p. 2174, ulice Kpt. Jaroše, Karviná-Mizerov, stávajícím řádným nájemcům uvedeným
v příloze č. 1 k usnesení. Pod pořadovým číslem 9 byli uvedení Milan a Renáta Štěpničkovi, jako
společní nájemci bytu č. 9 v daném domě.
V průběhu akceptace nabídky bylo zjištěno, že manželé - nájemci jsou rozvedení a paní Štěpničková
je odhlášená ze služeb spojených s užíváním bytu od roku 2009, kdy se rozhodla opustit společnou
domácnost. Nabídku k převodu jednotky pan Štěpnička akceptoval.
Z výše uvedených důvodů doporučil Odbor majetkový, aby Rada města Karviné doporučila
Zastupitelstvu města Karviné změnit své usnesení č. 286 ze dne 10.12.2015 tak, že v příloze č. 1
k usnesení citovaného usnesení zastupitelstva města se u pořadového čísla 9 vypouští nájemce
„Renáta Štěpničková“. V ostatním zůstává text usnesení i přílohy č. 1 k usnesení beze změn.
Rada města Karviné po projednání tuto změnu usnesení doporučuje.
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