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MĚSTO TRUTNOV – MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV

30.03.2020

Datum projednání v RM

06.04.2020

Datum projednání v ZM

Předkládá
Mgr. Tomáš Eichler
Přidělení bytu mimo „Zásady č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních
bytů“ společnosti BAK stavební společnost , a. s.- revokace části
usnesení

Název materiálu
Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Zpracoval

Odbor
majetku města

Ing. Blanka Machová

RM 2020-291/6
Porada vedení
doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
ruší
01.01
část usnesení RM 2020-291/6, bod 01.02 o přidělení bytu Krakonošovo
nám. 67, č. b. 5 ve 4. podlaží společnosti BAK stavební společnost, a. s.,
IČ 28402758.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže.
Přílohy:

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ , položka
Kontrola materiálu právníkem před PV:
Datum: 30.03.2020

.
JUDr. Jana Hronešová

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová
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Důvodová zpráva:
Obdrželi jsme žádost společnosti BAK stavební společnost, a. s., IČ 28402758 o přidělení dvou bytů mimo
„Zásady č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů“ pro své pracovníky, kteří pracují na veřejné zakázce
„Rekonstrukce venkovního koupaliště“, kdy zadavatelem této veřejné zakázky je město Trutnov a
společnost BAK stavební společnost, a.s. je zhotovitel. Tito pracující nebydlí v Trutnově. Z důvodu zákazu
volného pohybu osob a tím i omezeného cestování v souvislosti s opatřeními pro zamezení šíření
onemocnění COVID-19 žádá společnost pro tyto pracovníky mimořádné přidělení bytu na období od
25.03.2020 do 31.05.2020, aby práce na veřejné zakázce mohly pokračovat.
Jedná se o tyto byty:
1) Jana Roháče z Dubé čp. 450, č. b. 7, 4. podlaží o vel. 2+1, kde je stanoveno měsíční nájemné ve výši
3.741,00 Kč.
2) Krakonošovo nám. čp. 67, č. b. 5, 4. podlaží o vel. 3+1, kde je stanoveno měsíční nájemné ve výši
7.506,00 Kč.
Rada města Trutnova usnesením č. RM 2020-291/6, bod 01.02 dne 23.03.2020 schválila přidělení bytu na
adrese Krakonošovo náměstí čp. 67, ale byt je již obsazen nájemcem.
Společnosti BAK stavební společnost, a. s. bude pro krátkodobý pronájem nabídnut jiný vhodný byt.

