
Město Milevsko 
Bytová komise 

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko 

telefon: 382 504 231, 382 504 111 

e-mail: sekret@milevsko-mesto.cz, www.milevsko-mesto.cz 

________________________________________________________________ 

 

INFORMACE Z JEDNÁNÍ KOMISE RADY MĚSTA 

 

KOMISE:  Bytová 

termín jednání: 21.06.2021  od 15:00 do 16:20 hodin 

místo jednání:  Zasedací místnost MěÚ Sažinova 843, 399 01 Milevsko 

 

přítomni: Roman Kubů, DiS, Pavel Solař, Zdeněk Kristián, JUDr. Oldřich Kofroň, 

Jaroslava Horková, Ing. Ladislav Macháček, Filip Špánek                               

Marcela Heroutová 

omluveni: Mgr. Marie Jelenová 

   

PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI: 

1. Plnění usnesení. 

2. Výběrové řízení na nájem bytu č. 11 v čp. 128 Riegrova – doporučení uzavřít nájemní 

smlouvu na nájem bytu s novým nájemcem na dobu určitou, měsíční nájemné 60,00 Kč/m2. 

3. Výběrové řízení na nájem bytu č. 2 v čp. 146 Riegrova – doporučení uzavřít nájemní smlouvu 

na nájem bytu s novým nájemcem na dobu určitou, měsíční nájemné 55,00 Kč/m2. 

4. Výběrové řízení na nájem bytu č. 1 v čp. 775 P. Bezruče – doporučení uzavřít nájemní 

smlouvu na nájem bytu s novým nájemcem na dobu určitou, měsíční nájemné 54,00 Kč/m2. 

5. Výběrové řízení na nájem bytu č. 3 v čp. 775 P. Bezruče – doporučení uzavřít nájemní 

smlouvu na nájem bytu s novým nájemcem na dobu určitou, měsíční nájemné 54,00 Kč/m2. 

6. Výběrové řízení na nájem bytu č. 1 v čp. 619 Sokolovská – doporučení zveřejnit opakovaně 

záměr byt pronajmout za stejných podmínek, minimální měsíční nájemné 40,00 Kč/m2. 

7. Výběrové řízení na nájem bytu č. 5 v čp. 619 Sokolovská – doporučení zveřejnit opakovaně 

záměr byt pronajmout za stejných podmínek, minimální měsíční nájemné 40,00 Kč/m2. 

8. Různé: konec nájmu jednoho bytu s doporučením zveřejnit záměr byt opět pronajmout; 

prodiskutován faktický stav nemovitosti čp. 619 s podnětem projednat možnosti opravit 

minimálně fasádu; termín příštího jednání komise bude upřesněn v návaznosti na zveřejnění 

záměrů pronajmout volné byty. 

 

 

____________________     ________________________ 

předseda komise      tajemník komise 

Roman Kubů, DiS., v.r.      Marcela Heroutová, v.r.  
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