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Kontrolní výbor obce Velké Březno 

Na základě Plánu činnosti KV na rok 2020 byla v 12/2020 provedena následující 

kontrola : 

 

Kontrola přidělování bytů, pronájmů 
nebytových prostor za r. 2020 

 
Datum kontroly: 7.12.2020 

Kontrolu provedl : Zdeňka Stáňová 

 

I. Obecní majetek – Byty, DPS, Markéty 

Obec disponuje 165 byty ve 33 nemovitostech – z toho 

a. 32 bytů DPS 

b. 12 bytů Markéty 

c. 121 obecních bytů 

Přehled aktuálních žádostí o obecní byty – informace platné k 30.11.2020 

Během roku 2020 proběhla aktualizace žádostí o obecní byty. Po aktualizaci je 

dle bodového hodnocení 36 aktuálních žádostí o obecní byty. Vyřazeno bylo 14 

žádostí z důvodů neobnovení žádosti.  

- Aktualizace žádostí řešeny s jednotlivými žadateli osobně, emailem nebo 

telefonicky. 

- K 30.11.2020 vyřazeno celkem 14 žádostí 

Vyřízení žádostí: 

Během roku 2020 byly, na návrh bytové komise radě obce Velké Březno, 

přiděleny 4 byty na základě řádně vyplněných bodových dotazníků, které musí 

při kontrole splňovat požadavky obce Velké Březno. 

- Obecní byt v domě Valtířov 66 

- Byt v domě Ústecká 149 

- Byt v domě Zámecká 131 
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- Byt v domě Litoměřická 206 – tento byt byl vyřizován jako žádost o  

výměnu, ale žadatel od žádosti odstoupil. Po té byl přidělen. 

 

Závěr:  Žádosti, návrhy bytové komise a schválení rady – Bez výhrad 

             Navrhuji zavést písemnou dokumentaci o odmítnutí bytů navrhovaných 

žadatelů bytovou komisí podle pořadníku a bodového hodnocení. 

 

Přehled aktuálních žádostí o byty v DPS a Markéty – informace platné k 30.11. 

2020 

Během roku 2020 proběhla aktualizace žádostí o DPS byty a Markéty. Po 

aktualizaci je dle bodového hodnocení 19 aktuálních žádostí. Na základě 

podaných žádostí vybrán uchazeč – řešeno 5/2020 – dle usnesení __ schůze 

rady ze dne____2020. Jedná se o byt v DPS ( Ústecká 319) 

a. Dle podaných žádostí o byty v domech DPS jsou upřednostňovány lidé 

s trvalým pobytem ve Velkém Březně a Valtířově. 

b. U žádostí do DPS se vždy prověřuje a vyžaduje bezdlužnost + potvrzení 

od lékaře. 

Závěr :  Žádosti a přidělení do  DPS – bez výhrad 

Stejný návrh o zavedení písemné dokumentace o odmítnutí přiděleného bytu. 

 

II. Obecní majetek – nebytové prostory 

Obec pronajímá celkem 13 nebytových prostor 

- V roce 2020 vytvořen 1 nový nebytový prostor 

- Byly uzavřeny 2 nové nájemní smlouvy 

- Uzavřeny 2 dohody o ukončení nájemní smlouvy 

- 1 nájemní smlouva ukončena, vypršela doba uřčitá 

- Podána 1 nová žádost, jejímž požadavkům není možno vyhovět. 

Závěr :  Žádosti a přidělení – bez výhrad 
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Vyjádření starosty obce : bez výhrad 

Vyjádření referentky obecního majetku : bez výhrad 

 

Pro kontrolu byly vybrány následující dokumenty a usnesení: 

1. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu v majetku obce 31.7.2020 

2. Zápisy bytové komise ze dne 19.2, 5.3, 28.5, 25.6, 6.8, 15.9. 2020 

3. Bodové hodnocení pro účely sestavování seznamu pro obecní byty 

4. Bodové hodnocení pro účely sestavování seznamu pro DPS 

5. Žádosti o přidělení bytu a jejich aktualizace 

6. Výpis z usnesení 28. schůze rady Velké Březno ze dne 18.3.2020                 

( č. 62/2020 ) 

7. Výpis z usnesení 33. schůze rady Velké Březno ze dne 8.6.2020                     

( č. 118/2020 ) 

 

Za  kontrolní výbor kontrolu provedl:                 Zdeňka Stáňová 

 


