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Informátor 2/2017 

1. Pozvánky: 
4.6.2017  Sportovní hry  - od 14,00hod  na Střelnici v Lobzích , svoz  p. Dobrý 728 777 661 

16.6. 2017 Členská schůze - od 16hod. v TOTEMu , svoz  p. Dobrý    

24.6.2017 Bowling od 14hod. v E-centru, Guldenerova 1, svoz  p. Dobrý    

29.7.2017 Sport.hry-Grilování - od 15,00hod areál SKODALAND , svoz  p. Dobrý    

9.9.2017 Sportovní hry – Praha, přihlášky p. Stejskalová tel. 737 865 543     

22.9.2017 Členská schůze - od 16hod. v TOTEMu , svoz  p. Dobrý    

2. Informace výboru: 
         Kontakt  s výborem je možný nadále telefonicky, e–mailem,  osobně, po domluvě, na 
schůzích  výboru na ÚMO2, Koterovská 83,  obvykle prvou středu v měsíci 
 
Zájemci o rekondici ve Františkových Lázních , kteří nebyli na minulé schůzi, přihlaste se, 
prosím, do konce května p. Mossóczyové, abychom mohli poslat předběžnou objednávku 
s odhadem počtu osob. 
        
Blíží se konec funkčního  období výboru naší organizace. Nové volby výboru se budou 
konat na členské schůzi v březnu 2018. Zájemce o práci ve výboru a návrhy na 
kandidáty ve funkčním období 2018-2023 bude shromažďovat p. Mossószyová  
tel.: 608 524 177 , vozickari@volny.cz 
 
Platí novela NOZ 89/2012 Sb. Upravuje v § 2301 zacházení s byty zvláštního určení a to  
 (1)   Zemře-li   nájemce,   nájem   bytu  zvláštního  určení  skončí  a pronajímatel vyzve 
členy nájemcovy domácnosti, kteří v bytě žili ke dni smrti  nájemce  a  nemají  vlastní byt, 
aby byt vyklidili nejpo-zději do šesti  měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží. Nejsou-li v bytě 
takové osoby, pronajímatel  vyzve  nájemcovy  dědice, aby byt vyklidili nejpozději do tří 
měsíců ode dne, kdy výzvu obdrží. 
 (2)  Pokud  v  bytě  zvláštního  určení žila ke dni smrti nájemce osoba zdravotně  postižená  
nebo  osoba,  která  dosáhla věku sedmdesáti let, která  žila  s nájemcem nejméně jeden rok 
ve společné domácnosti a nemá vlastní  byt,  přejde  na  ni  nájem  ke  dni  smrti  nájemce, 
pokud se pronajímatel s touto osobou nedohodnou jinak. 

3. Nabídka akcí ostatních organizací: .  

NRZP pořádá seminář  Úloha posudkového lékaře v systému sociálního zabezpečení. 

       Koná se   dne 24.5.2017 od 14h v místnosti 326 Krajského úřadu Plzeńského Kraje 

OSS MmP – Sportovní hry dne 28.6. na Atletickém stadiónu ve Skvrňanech od 10 - 14h.  

       "Handicap Shooting Cup" X.9. od 10-14 h, Lobezská střelnice .Přihlášky p. Stejskalová  

EXODUS -  pořádá dva rehabilitační pobyty v termínech 21.5.-27.5. a 17.9.-23.9. 2017 za  

       2200Kč pro držitele ZTP(/P), ostatní 2700 Kč. Info a přihlášky  p.. Stejskalov8 

EXODUS – KURZY.2017,  Výtvarný a relaxační kurz (26.6.-2.7.), Poznávací kurz a digitální 

fotografie,(9.7.-15.7.), Tvořivý týden a deskové hry (17.7.-23.7.), Relaxační kurz (31.7.-6.8.),  

Kurz výtvarné  techniky (7.8.-13.8.), Sportovně adrenalinový kurz (11.9.-17.9.),  Designový 

kurz (9.10.-15.10); cena 2200Kč,  info pí. Pacáková  605 053 226, pacakova@exodus.cz,  

KID:  27-31.5. Dolany 14. Ročník putování,10.6. Divoký volant, 9.9. Festival na konci léta, 

      Plavba netradičních plavidel,Info a svoz p. Netrval tel.: 608 708 726, olda@ckkid.cz 
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