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Monika Bernardová – žádost o uzavření nájemní smlouvy

Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Rada města Trutnova
sch v alu je
01.01
uzavření nájemní smlouvy na byt Lípová 95, č. b. 911, 1. podlaží o
vel. 1+2 s pí Monikou Bernardovou, trv. bytem Trutnov, Lípová 95 za
měsíční nájemné 4.580,00 Kč na dobu určitou s účinností od
03.08.2020 do 03.08.2021.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Dne 22.07.2020 jsme obdrželi od pí Moniky Bernardové, trv. Lípová 95, Trutnov žádost o uzavření
nájemní smlouvy na byt Lípová 95 o vel. 1+2. NS na byt končí 02.08.2020. Jedná se o sociální byt.
Má nadále zájem v předmětném bytě bydlet. Potud žadatelka.
2

2

2

2

Lípová 95 o vel. 1+2 (kuchyně 21,20 m , 1. pokoj 27,39 m , 2. pokoj 22,21 m , předsíň 8,00 m ,
2
2
2
koupelna 3,53 m , WC 1,84 m a komora 1,38 m ), vytápění etážové plynové. Měsíční nájemné
4.580,00 Kč + zálohy na služby, celkem 5.610,00 Kč.
Nájemné a služby spojené s bytem Lípová 95 jsou řádně hrazeny.
Dne 26.07.2018 byla s pí Monikou Bernardovou uzavřena nájemní smlouva na byt Lípová 95 – na
dobu určitou 1 rok (sociální byt). NS se prodlužuje vždy na další 1 rok.
V současné době jmenovaná splňuje podmínky pro sociální byt – pobírá dávky pomoci v hmotné
nouzi – příspěvek na živobytí – potvrzení ze dne 22.07.2020.
NS bude uzavřena na 1 rok. Zásady č. 1/2018 Postup při pronájmu obecních bytů – Článek 7. Byty
určené pro sociálně potřebné občany (2) Prokáže-li nájemce bytu trvání sociální potřebnosti, bude
smlouva obnovena na další období.
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 22.07.2020
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Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová

