
Kontrolní výbor obce Velké Březno 

 

Na základě Plánu činnosti KV na rok 2018 byla v srpnu 2018 provedena 

následující kontrola: 

Kontrola přidělování bytů, pronájmů nebytových 

prostor (2014 – 2018) 

Datum kontroly: 08/2018 

Kontrolu provedl: Jan Mlejnek 

Na základě Plánu činnosti KV na rok 2018 byla v srpnu 2018 provedena následující kontrola 

 

I. Obecní majetek – byty 

Obec disponuje 164 byty ve 22 nemovitostech - z toho: 

a, 32 bytů DPS 

b, 12 bytů Markéty 

c,  120 obecních bytů 

 

Přehled aktuálních žádostí o obecní byty: 

k 08/2018 – 32x 

2015 – 3 

2016 – 9 

2017 – 10 

2018 – 10 

 

Vyřízení žádostí: 

Na základě podaných žádostí v roce 2017 přiděleny 3 obecní byty. 

Bytová komise navrhovala radě přidělení bytových jednotek na základě řádně 

vyplněných bodových dotazníku, které musí při kontrole splňovat požadavky obce 

Velké Březno. Přiděleny byty v domech číslo (131,131,142). 

 

Závěr: Žádosti, návrhy bytové komise a schválení rady - bez výhrad. 

 

 

 

 

 

Přehled aktuálních žádostí o byty v DPS  

K 08/2018 – 20x  

 

Na základě podaných žádostí v roce 2017-2018 přiděleno 5 byty v DPS. 

Přidělené byty v DPS (318,319,320). 



Kontrolní výbor obce Velké Březno 

 

 

a, Dle podaných žádostí o byty v domech DPS jsou upřednostňováni lidé s trvalým 

pobytem ve Velkém Březně a Valtířově – 6 žádostí 

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

lékaře. 

 

Závěr: Žádosti a přidělení do DPS - bez výhrad. 

 

Přehled aktuálních žádostí o byty Markéta  

K 08/2018 – 20x  

 

Na základě podaných žádostí v roce 2014-2018 přiděleny 2 byty. 

Přidělené byty (390,391). 

 

Závěr: Žádosti a přidělení - bez výhrad. 

 

 

II. Obecní majetek - nebytové prostory 

a, 10 pronajímaných nebytových prostor 

 

Závěr: Žádosti a přidělení - bez výhrad. 

 

 

Vyjádření starosty obce: bez výhrad 

Vyjádření referentky obecního majetku: bez výhrad 

 

Pro kontrolu byly vybrány následující  dokumenty a usnesení: 
1. 75/2017 Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu v majetku obce. 
2. Zápis komise pro hospodaření s obecním majetkem a komise bytové ze dne 
3.4.2017 

3. Bodové hodnocení bytové potřeby pro účely sestavování seznamu pro obecní 
byty. 
4. Pravidla pro příjem návrhu na uzavření smlouvy o nájem bytu ve vlastnictví obce Velké 

Březno. 
5. Žádost o pronájem obecního bytu zvláštního určení. 

 

 

 

Za Kontrolní výbor: Jan Mlejnek 


