
Agenda komise v roce 2019 

30. 1. 2019 

Projednání žádosti o vystavení nové nájemní smlouvy. 

Projednání  - vyklizení bytu. 

Projednání  pronájmu pozemku p.č. 730/1 a 730/3 k.ú. Valtířov. 

Projednání žádosti o směnu pozemků p.č. 370 k.ú. Velké Březno, p.č. 326/5 k.ú. Valtířov. 

Projednání nové nájemní smlouvy (dodatek). 

Projednání ukončení činnosti členky komise. 

 

6. 3. 2019 

Projednání  žádosti o novou nájemní smlouvu. 

Projednání  žádosti o dodatek k nájemní smlouvě. 

Projednání žádosti o novou nájemní smlouvu. 

Projednání žádosti o koupi části obecních pozemků p.č. 296/8 a 296/9 k.ú. Valtířov. 

Projednání žádosti o pronájem obecních nebytových prostor – kuželník Valtířov. 

Projednání žádosti o koupi pozemku p.č. 101/34 k.ú. Vítov. 

Doporučení komise nájemní smlouvu  paní …….. převést do režimu automatické prolongace. 

 

3. 4. 2019 

Projednání  žádosti o novou nájemní smlouvu. 

Projednání žádosti o prodloužení nájemní smlouvy. 

 

3. 6. 2019 

Projednání  Domovního řádu. 

Projednání  úhrady dluhu a návrh na řešení 6 x. 

Projednání prodeje obecních pozemků – doporučuje přihlédnout ke znaleckému posudku. 

 

5. 8. 2019 

Projednání žádosti o pronájem pozemku p.č. 381 k.ú. Valtířov. 

Projednání  žádosti o koupi pozemku p.č. 536/1 k.ú. Velké Březno. 

Projednání žádosti o koupi pozemku p.č. 421/3 k.ú. Valtířov. 

Projednání žádosti o pronájem pozemku p.č. 113/2 k.ú. Valtířov. 

 

18. 9. 2019 

Projednání návrhu na přidělení bytu. 

Projednání žádosti o novou nájemní smlouvu. 

Projednání žádosti o novou nájemní smlouvu – dodatek č. 1. 

Projednání žádosti o koupi  pozemku p.č. 48/3/, 482/15 k.ú. Valtířov. 

Projednání žádosti o pronájem plochy, náměstí , Velké Březno. 

Projednání žádosti o pronájem nebytových prostor Litoměřická. 

 

7. 10. 2019  

Projednání návrhu na přidělení bytu. 

Projednání návrhu na přidělení bytu zvláštního určení. 

Projednání žádosti o novou nájemní smlouvu. 

Projednání žádosti o pronájem pozemku č. 663 k.ú. Velké Březno. 

Projednání návrhu na prominutí dluhu – úmrtí. 

 

16.10.2019 

Projednání návrhu na přidělení bytu. 



Projednání žádosti o novou nájemní smlouvu – Velké Březno. 

Projednání žádosti o novou nájemní smlouvu – Valtířov. 

 

 

 

 

 


