Blanka Musílková, na r. 8.11.1971
(pro rychlejší komunikaci BMusilkova@centrum.cz)

Božanovská 2348
193 00 Praha 9
Praha 19. Dubna 2016
Přílohy :

dle textu

Video : https://www .yo utu be .com/wat ch?v=U rM nXIOiOac&fea t ure=sh a re
Státní fond rozvoje bydlení
Praha

Dotované byty, kde nebydlí asi ti kvůli kterým byla výstavba dotována - žádost o hloubkovou
kontrolu + žádost dle z.č. 106/1999 Sb.

Dobrý den, dne 5.4.2016 byla odvysílaná reportáž
zneužívání dotovaného bydlení. V

těchto

kteří

za m2 (viz

platí nájemné v Praze

60Kč

Očima

J. Klímy (viz

příloha

DVD) , kde je evidentní

dotovaných bytech dnes žijí podnikatelé,
přík lad

2x smlouva -

veřejně přístupná

www.praha .eu ) a platí tedy stejné nájemné, jako lidé žijící v bytech zvláštního
nájemné má být sníženo na 60,-

Kč

m2 . Zajímalo by mne, ve

věci

dobře

jsem

na stránkách

učení,

přímo osobně

situovaní,
kde toto

zainteresovaná,

zda-li nedošlo k nějakému pochybení, zda-li je vše v pořádku . Mojí mamince nebyla z důvodu , že si na
ní neustále

stěžuje

trnem v oku,

její sousedka (podnikatelka - tento státní byt pronajímá a my jsme tím pádem

neboť jsme

sousedé a víme o tom) na

Magistrátě

hl. m .Prahy, který této

ženě uvěřil

(??)

an iž by její pravdivost slov nějak prošetřil zvlášť šetrným způsobem, když se jedná o inval idního
občana,

Ill. Invalidity tedy ten nejhorší.

Dle zá . č . 106/1999 Sb. žádám o informaci:

1.

Přesné určení domů

s dotací v Praze (adresa, lokalita, majitel - lze-li zjistit)

2. Pro koho jsou tyto dotované byty

určeny

/

Děkuji

~

....

llJsFRB
Státní fond rozvoje bydlení

Evidenční číslo:

Číslo jednací:
Vyřizuje:

11703/16-SFRB
529/16/SEPR-SFRB

Telefon:
E-mail:

Mgr. lva Chorvátovičová
234 712 616
chorvatovicova .iva@sfrb.cz

Datum:

27.4. 2016

Blanka Musílková
Božanovská 2348
193 00 Praha 9
Česká republika
email: BMusilkova@centrum .cz

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní Musílková,
na Vaši žádost Vám Státn í fond rozvoje bydlení sděluje následující:

1. SFRB poskytl

2.

příjemci

•

Hl. m . Praha následující dotace:
dle NV 481/2000 Sb. - na 35 akcí dotaci v celkové výši 915,140 mil. Kč

•

dle NV 146/2003 Sb. - na 4 akce dotaci v celkové výši 51,700 mil. Kč .

Dotované byty dle NV 146/2003 Sb . jsou určeny příjmově vymezeným osobám.
Termín příjmově vymezená osoba je stanoven v§ 2 písm. f) tohoto vládního nařízení .

S pozdravem

JUDr.

v~~~h.

ředitelka

D.

sekce právní Fondu
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