Zápis č. 4/2019
z Komise pro sociální bydlení Rady MČ Praha 4, konané dne 24.6.2019
Přítomni: Mgr. Alžběta Rejchrtová, Bc. Karel Dinda, Mgr. Petra Innemannová DiS., Dis. Lucie Kratochvílová,
Jaroslava Mörwicková, Bc. Vladimíra Sýkorová
Omluveni: Ing. Radek Lacko,

Nedostavili se: Richard Králík, Monika Mrkvičková
Host: Bc. Petra Opočenská, Dis., ved. odd. sociál.práv.ochrany dětí OSOC
Program jednání:
1. zahájení, schválení programu
2. sociální byty – prodloužení nájemních smluv, žádosti o nájem sociálních bytů, vyřazení žádostí z evidence,
informace o pohledávkách a počtu bytů
3. startovací byty – informace o pohledávkách u bytů a počtu startovacích bytů
4. různé-seznámení s prací komise v tomto volebním období a pokračující diskuze o sociálním bydlení a
seznámení se stavem bytového fondu
1. Zahájení, přivítání a představení členů komise a schválení programu
Předsedkyně komise přivítala přítomné a každý z přítomných členů komise se představil. Komise
schválila program jednání a byla usnášeníschopná. Předsedkyně komise seznámila členy s problematikou
sociálního bydlení
2. Sociální byty
Komise projednala žádosti o prodloužení nájemních poměrů. Dále se vyjádřila k žadatelům
o zařazení do evidence čekatelů na sociální byty a navrhla vyřazení žádosti z evidence žadatelů
a byla seznámena s výší aktuálních pohledávek za pronajaté sociální byty. Komise projednala
žádost PRAK, z.s. o pronájem bytu o osoby v sociální tísni.
3. Startovací byty
Komise byla seznámena s výší pohledávek za pronajaté startovací byty a byla podána informace
o počtu startovacích bytů

4. Různé
Na závěr proběhla diskuze o problematice sociálního a dostupného bydlení. Komise
se domluvila, že v září se bude zabývat návrhy řešení možností sociálního bydlení
Jednání komise se uskutečnilo od 16.30 do 18.00 hodin.
Termín dalšího jednání komise bude uveřejněn na webových stránkách MČ Praha 4.

……............................................................
Mgr. Alžběta Rejchrtová
předsedkyně Komise pro sociální bydlení
zapsala:

Jana Smejsiková, tajemnice komise

Neveřejné přílohy zápisu: prezenční listina
sociální byty -prodloužení nájemních poměrů, žádosti o nájem sociálních bytů,
pohledávky
startovací byty – počet bytů a pohledávky

