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Zápis č. 14/2013

Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 17.října 2013 v zasedací 
místnosti Městského úřadu Tovární 1287

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přítomni: paní Monika Plháková, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, 
paní Alena Kurincová, pan RNDr. Oldřich Vysloužil

Tajemník komise:       paní Bc. Kamila Pecinová
Pozvaní: Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

za SMMJ paní Anna Štrbová,
                                       za ÚP paní Danuše Jobová, za SKP Boétheia pan Vít Laštovica

paní Martina Štenclová, paní Pavla Chadrabová, paní Renáta 
Džugová, pan Jan Richter, paní Renáta Žigová, paní Martina 
Gáborová, pan Václav Matuška, paní Oľga Gáborová, paní Zuzana
Mandátová, paní Sandra Mandátová, pan Michal Druhan, paní 
Krystina Himová.

Program :
1. zahájení
2. pozvaní žadatelé o byty na základě zveřejnění na úřední desce:

- U Kasáren č.p.1265 3+1 (73m2), 4+1 (110 m2), Vodní č.p.225  byt 1+1 (53m2),
- Seifertova č.p.689, 2+KK (57 m2), 1+1 (50m2)- byty pro příjmově vymezené osoby

3. Prodloužení nájemních smluv u městských bytů
4. Ostatní – nové žádosti o byt
5. Přehled přítomnosti členů na jednotlivých jednáních komise
6. Informace o probíhajících prodejích nemovitostí

________________________

1. Zahájení 
Organizační záležitosti BK.

2. Pozvaní žadatelé o byt na základě zveřejnění na úřední desce
- (U Kasáren č.p.1265 3+1 (73m2), 4+1 (110 m2), Vodní č.p.225  byt 1+1 (53m2)

I. Byt 4+1 (110 m2, 4.NP) U Kasáren v č.p.1265 v Jeseníku
 paní Martina Štenclová, Beskydská 1302/4, Jeseník 

Paní Štenclová od své žádosti odstoupila, jiný zájemce se nepřihlásil.
BK doporučuje nové zveřejnění pronájmu bytu na úřední desce města.

          II. Byt 3+1 (73 m2, 2.NP) U Kasáren v č.p.1265 v Jeseníku
 paní Pavla Chadrabová, Tylova č.p.652, Jeseník

Úkol řešit výměnu bytu paní Chadrabové uložilo zastupitelstvo města radě 
města v 06/2012. V této době nebylo možno výměnu bytu realizovat, jelikož 
paní Chadrabová trvala na lokalitě bývalého „sídliště 9.května“, bytě 
v přízemí, případně bytě v domě s výtahem (který město nevlastní). O tomto 
úkole a nemožnosti města paní Chadrabové pomoct při požadovaných 
parametrech bytu jednala bytová komise dne 6.9.2012, výsledek jednání 
následně vzala dne 17.9.2012 rada města na vědomí. 
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Nyní došlo ke změně situace, jelikož paní Chadrabová má možnost dostat 
příspěvek na „schodolez“ a netrvá tedy na podmínce přízemního bytu. 
Přidělení bytu č. 4 ve 2.NP v nemovitosti č.p.1265 U Kasáren 
tzv.„kachlíkáčích“ je tedy možností (zřejmě jedinou) výměny bytu paní 
Chadrabové. 
Paní Chadrabová se jednání bytové komise dostavila, uvedla, že současný byt 
(Tylova č.p.652, 3+1 o velikosti 59 m2) je pro ně malý - situačně a zejména 
rozměrem koupelny. Její syn má již 19 let a jako s těžce postiženým s ním 
musí manipulovat 2 osoby s tím, že se všichni do současné koupelny nejsou 
schopni vejít. Paní Chadrabová má ještě dceru (9 let), které potřebuje vytvořit 
soukromí (současný byt má všechny pokoje průchozí).
Problémem, na který se při jednání s paní Chadrabovou narazilo, je
skutečnost, že denní i noční režim jejího mentálně postiženého syna je 
provázen hlasitými zvukovými projevy. Toto by mohlo být v budoucnu 
problémem s ohledem na možné rušení sousedů v nemovitosti. Byt, o který 
má paní Chadrabová zájem, je v prostředním vchodě nemovitosti (je tedy 
„vnitřní“ kdy jsou sousedi za každou zdí bytu). Dle vyjádření správce bytového 
fondu města Správy majetku města Jeseník (dále jen „SMMJ“) pana J.Nováka, 
jsou uvedené nemovitosti č.p.1264-8 (tzv.“kachlíkáče“) panelové, kdy zdi 
mezi byty tvoří panel, izolace a sádrokarton. Nakolik budou zvukové projevy 
syna paní Chadrabové rušit ostatní sousedy (zejména v noci) nelze dopředu 
přesně říct, dá se ovšem očekávat, že rušit budou. Paní Chadrabová si přes 
SMMJ ověřovala možnost případného odhlučení vč.cenového odhadu, na 
jednání KB uvedla, že počítá s odhlučněním podlahy a zdi mezi pokojem syna 
a sousedy. Jestli bude toto odhlučnění dostatečné, nelze dopředu říct, ale na
větší izolaci bytu momentálně nemá prostředky. Bohužel, i když je syn 
skutečně těžce postižený, nemá na žádný příspěvek na provedení odhlučnění 
nárok. Pokud by bylo ale potřeba, je připravená si eventuálně vzít na 
odhlučnění půjčku.
BK po projednání konstatovala, že situace je vážná. Na jedné straně je
potřeba a snaha pomoct mamince postiženého dítěte, o které se 19 let stará, 
na straně druhé zajistit nerušené bydlení i ostatním nájemníkům domu. 
Po diskuzi BK doporučuje přidělení bytu 3+1 v nemovitosti č.p.1265 paní 
Chradrabové s tím, že v současné situaci je to zřejmě jediná možnost, jak ji 
pomoci k výměně bytu, jelikož paní Chadrabová trvá na lokalitě sídliště 
9.května (kvůli dosahu známých, kteří jí pomáhají s péči o syna v případě 
potřeby). Před uzavřením smlouvy musí paní Chadrabová provést maximální 
možné odhlučnění, které je schopna zajistit tak, aby její soužití se sousedy 
nebylo narušeno z důvodu stížností ze strany sousedů na hluk v bytě.

 paní Renáta Džugová, Bezručova 506, Jeseník (tč.ubytovna pro matky
s dětmi)
Žadatelka projevila zájem o výše uvedený byt a současně i o byt v nemovitosti 
č.p.689 na ul. Seifertova v Jeseníku.
Vzhledem k tomu, že BK doporučila přidělení bytu v nemovitosti č.p.1265 
paní Chadrabové, přidělení tohoto bytu paní Džugové již neprojednávala.
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III.Byt 1+1 (53 m2, 2.NP) Vodní č.p.225  
 paní Olga Gáborová, Bezručova 506, Jeseník

Paní Oľga Gáborová byla projednána i na minulé bytové komisi, kdy žádala o 
přidělení bytu 1+1 (28 m2) v nemovitosti č.p.225 na ul. Vodní. Jedná se o 
bývalou nájemnici města, bydlící v nemovitosti č.p. 538 na ul. Vančurova v Jeseníku, 
která byla prodána třetí osobě (společnost HAKO s.r.o.). Nájemnice má nájemní 
smlouvu na dobu neurčitou, z důvodu opravy domu nynější vlastník požaduje, aby 
se vystěhovala. BK na svém 13.zasedání v 09/2013 paní Gáborové doporučila 

otázku svého bydlení řešit s vlastníkem nemovitosti, který má povinnost ji 
náhradní bydlení zajistit. Město Jeseník právně k p.Gáborové nemá žádné 
závazky. Rovněž jí bylo důrazně doporučeno stávajícímu vlastníkovi nic bez 
porady (UP, odbor sociálních věcí apod.) nepodepisovat.

Paní Gáborová se na jednání komise dostavila i se svým přítelem panem 
Kapurou se žádostí o přidělení zveřejněného bytu 1+1 53m2 v nemovitosti 
č.p.225 na ul. Vodní. S výší nájmu i kauce je žadatelka srozuměna (úhradu 
kauce přislíbil současný vlastník nemovitosti č.p.538).
BK tak jako již při svém zasedání v září 2013 paní Gáborové znovu 
doporučila s žádostí o zajištění bytu obrátit se na současného vlastníka 
nemovitosti. Rovněž jí bylo znovu důrazně doporučeno stávajícímu 
vlastníkovi nic nepodepisovat a nejdříve se poradit - UP, odbor sociálních 
věcí apod.

           IV.Byt 2+kk (56m2 2.NP) , Byt 1+1 (50 m2 2.NP) 
       paní Renáta Džugová, Bezručova 506, Jeseník. V pořadníku je vedena od 

04/2013.
Paní Džugová v současné době bydlí na ubytovně pro matky s dětmi na 
Seifertově ul. č.p.689. Žádá o nájem bytu  2+kk (současně má žádost i o 
přidělení bytu 3+1 v nemovitosti č.p.1265 na ul. U Kasáren), do kterého 
by šla s manželem (ten momentálně přespává na ubytovně) a svými 4 
dětmi. Žadatelka je v současné době na mateřské dovolené, manžel 
nepracuje, jsou na dávkách. S výší nájmu i kauce je srozuměna.
Bezdlužnost žadatelky vůči městu byla doložena právním oddělením, dle 
sdělení p.Štrbové jsou však Džugovi (resp. p.Bartoloměj Džuga) vedeni 
v databázi dlužníků SMMJ. Jedná se o „starý“ dluh, zaevidovaný ještě 
předchozím správcem bytového fondu JSD s.r.o.. Na toto upozornění paní 
Džugová reagovala prohlášením, že JSD s.r.o. že již tento dluh uhradili a že 
je schopná tuto skutečnost doložit doklady (ovšem dále uvedla, že ona je 
nemá, že by se musely dohledat na JSD s.r.o.). Paní Džugové bylo BK 
doporučeno záležitost co nejdříve vyřešit.
Na jednání BK se vzápětí dostavil Ing. Dvořák z JSD s.r.o. (byl p.Džugovou 
po jejím odchodu z BK kontaktován), který potvrdil, že manželé Džugovi
nějakou pohledávku hradili, ovšem je možné, že jich měli několik, jednalo 
se tedy o jinou záležitost a jsou skutečně stále dlužníci SMMJ. Tomu by 
odpovídal i fakt, že pohledávka figurovala i v seznamu při předání agendy 
mezi správci bytového fondu.
BK konstatovala, že je tuto záležitost nutno vyřešit, v současné době není 
tedy prokázána 100% bezdlužnost těchto žadatelů. V případě, že ani 
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prokázána nebude, bude žádost paní Džugové okamžitě vyřazena 
z pořadníku, jelikož na zařazení neměla nárok.

      paní Renáta Žigová, Bezručova 506, Jeseník.
Paní Žigová v současné době bydlí stejně jako matka (p.Džugová) na 
ubytovně pro matky s dětmi. Žádá o nájem bytu  1+1 i bytu 2+kk. Do bytu 
by šla s druhem (ten momentálně přespává na ubytovně) a dcerou, 
v současné době je na mateřské dovolené, přítel pracuje příležitostně. 
S výší nájmu i kauce je srozuměna.
V pořadníku vedena není (žádost o zařazení jí byla zamítnuta z důvodu 
nedoložení bezdlužnosti vůči městu).

      pan Jan Richter, Masarykovo nám.167/1, Jeseník
Pan Richter má zájem o přidělení bytu 2+kk. V současné době je na 
dávkách a pracuje příležitostně na dohodu. S výší nájmu i kauce je 
srozuměn.
V pořadníku je veden od 04/2010.

      paní Martina Gáborová, Masarykovo nám.167/1, Jeseník.
Paní Martina Gáborová má zájem o byt 1+1, do kterého by se stěhovala 
sama. V současné době bydlí s rodiči ve Velkých Kuněticích, chce se 
osamostatnit, má přislíbenou práci v České Vsi (domov důchodců). Paní 
Gáborová má zdravotní omezení s přísnou dietou, osamostatnit se chce i 
z tohoto důvodu.
V pořadníku je vedena od 06/2012.

      pan Václav Matuška, Masarykovo nám.167/1, Jeseník.
Pan Matuška má zájem o byt 2+kk nebo o byt 1+1, na které si podal si 
pouze žádost o jeden z bytů (jedná se o opakovanou žádost č.6+7) 
„volnou formou“. Jelikož žadatel nesplnil podmínku dle Pravidel pro 
přidělování bytů a dle Oznámení občanům, tj. žádost ve lhůtě nebyla 
doručena včetně vyplněných formulářů, nejedná se o řádně podanou 
žádost, která by měla být bytovou  komisí projednávána.
Pan Matuška byl při podání své žádosti na tuto skutečnost upozorněn, 
formuláře si vyzvedl, bohužel je již nedoručil, což je škoda, jelikož je 
v pořadníku veden delší dobu (od 04/2011).

Bytová komise následně projednávala otázku přidělení volných bytů s ohledem na platná 
pravidla pro přidělování bytů pro příjmově vymezené osoby, kdy bude při výběru „nového 
nájemce upřednostněn zájemce, který je veden v evidenci žadatelů o městský byt v 
Jeseníku alespoň jeden rok před zveřejněním záměru pronajmout dané byty, a to dle data 
podání žádosti. Upřednostněn bude i ten, jehož zaměstnanecký poměr k zaměstnavateli 
působícím v Jeseníku trvá déle než 3 roky či má déle než 5 let trvalý pobyt v Jeseníku“.
Nájem uvolněných bytů na Seifertově 689 byl zveřejněn od 17.9.2013 do 9.10.2013, data 
podání žádostí o byt jednotlivými žadateli je následující (vyjma p.Matušky, kterého žádost 
BK neprojednávala): pan Jan Richter, v pořadníku od 04/2010, paní Martina Gáborová od 
06/2012, paní Renata Džugová od 4/2013, paní Renáta Žigová v pořadníku vedena není
vůbec.
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Jelikož jsou rozdíly mezi podáním žádostí delší (nejedná se o rozmezí například několika 
dnů či týdnů), u paní Džugové navíc není prokázána bezdlužnost, doporučuje BK po 
projednání přidělení bytů dle kritéria data podání žádosti takto:

- přidělení bytu 2+kk panu Janu Richterovi,
- přidělení bytu 1+1 paní Martině Gáborové.

Po jednání komise o přidělení výše uvedených bytů se na BK dostavila paní Vlasta Suchá,
jako nájemnice nemovitosti č.p.689. Poukázala na situaci v domě, ve kterém je 9 nájemních 
bytů města a přízemí je pronajato SKP Boétheii, které zde provozuje ubytovnu pro matky 
s dětmi a noclehárnu, což soužití občas narušuje. Nájemníci v městských bytech v domě se 
obávají zvýšení hluku a problémů v případě, že dva uvolněné byty budou pronajaty 
„problémovým“ nájemníkům. Paní Suchá požádala o zohlednění těchto skutečností a 
přidělení uvedených bytů tak, aby nedošlo ještě ke zvýšení hluku v domě a výskytu 
narušování soužití i mezi jednotlivými nájemníky bytů v domě.

3. Končící nájemní smlouvy (v termínu od 31.10.2013 -  28.2.2014)
a) Pozvaní nájemníci s nově evidovanými dluhy na nájemném, příp. vůči městu

Dle Pravidel pro výběr nájemců smlouvy lze smlouvy prodloužit s ohledem na výši 
splatného dluhu maximálně o šest měsíců.

 Mandátová Sandra, Tylova 652, č.b. 1 
Doba nájmu: 1.7.2013 do 31.12.2013  
Ke dni 7.10.2013 dlužila SMMJ na nájemném 10.172,- Kč (2 nájmy). 
Je nově evidován i dluh vůči městu (splátka TKO 2.pol. 2013).
Paní Mandátová se z jednání bytové komise se telefonicky omluvila s tím, že dluh do 
konce měsíce uhradí, což bylo splněno, SMMJ k 17.10.2013 nedluží.
Vzhledem k existenci dluhu vůči městu, BK doporučuje prodloužení nájemní smlouvy 
do 31.03.2014, před podpisem bude doložena úhrada dluhu vůči městu.

 Mandátová Zuzana, Tylova 652, č.b. 5
doba nájmu: 1.10.2013 do 31.12.2013 
Ke dni 7.10.2013 dluží SMMJ na nájemném 6.341,- Kč (1 nájem). 
Dluh řešený minulou BK (na sankcích 1.664), dle slibu byl uhrazen.
Městu nedluží
Paní Mandátová se z jednání bytové komise se telefonicky omluvila (návštěva lékaře 
v Olomouci) s tím, že dluh do konce měsíce uhradí.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.03.2014 v případě, že bude 
uhrazen dluh vůči SMMJ. 

 Druhan Michal, Tylova 652, č.b. 9 
doba nájmu: 1.2.2013 do 31.1.2014 
Ke dni 7.10.2013 dluží SMMJ na nájemném 5.273,- Kč (1 nájem). 
Městu nedluží
Pan Druhan se z jednání bytové komise se telefonicky omluvil s tím, že dluh do konce 
měsíce uhradí.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 30.04.2014 v případě, že bude  
uhrazen dluh vůči SMMJ. 
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 Himová Krystina, Tylova 652, č.b. 8
doba nájmu: 17.5.2013 do 30.11.2013  
Ke dni 7.10.2013 dluží SMMJ za nájem 10.484 Kč (požádala o povolení splácení dluhu) 
Městu nedluží.
Paní Himová požádala o možnost splácení. V případě dodržení splátek 
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.03.2014 v případě, že budou 
hrazeny splátky dle dohody. 
Pozn. Jedná se o návrh na prodloužení o 4 měsíce z důvodu sladění termínů 
s ostatními dlužníky z důvodu případné pozvánka a jednání v bytové komisi.

 Březíková Marie, Šumperská 51, č.b. 5
doba nájmu: smlouva o dočasném ubytování od 1.7.2013 do 31.12.2013  
Ke dni 7.10.2013 dluží SMMJ na vyúčtování služeb za r. 2012 6.130,- Kč.
Nájemnice splácí.
Městu nedluží.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.03.2014 v případě, že budou 
hrazeny splátky dle dohody. 

  

b) nájemníci s déle evidovanými dluhy, kteří byli projednáváni na minulé komisi.
Nájemníci nebyli na jednání komise pozváni (vzhledem ke krátkému časovému úseku od 
minulého zasedání komise v září 2013). BK byl předložen přehled o tom, zda pokračují 
ve splátkách. 

Srněnská Lenka a Srněnský Ivo, Bezručova 26,  č.b. 16
doba nájmu: 1.9.2013 do 31.10.2013  
Ke dni 7.10.2013 dluží SMMJ na popl. z prodlení 21.939,- Kč. Dluh na nájemném za 
měsíc srpen 2013 i dluh na splátce dle splátkového kalendáře byl v září uhrazen.
Smlouva bude prodlužována dle rozhodnutí rady ve lhůtách 2 měsíců dle dodržování 
plateb. V případě řádného uhrazení nájemného za říjen 2013 a splátky dle splátkového 
kalendáře, bude smlouva prodloužena do 31.12.2013
Kompetence RM – prodloužení dle splátky za říjen bude předložen dle úhrady splátky.

Maďarová Iveta, Lipovská 100, č.b. 2 – PRODEJ
doba nájmu: 1.10.2013 do 31.12.2013  
Ke dni 7.10.2013 dluží SMMJ na poplatcích z prodlení částku 835 Kč, kterou na  minulé 
BK slíbila neprodleně uhradit a neučinila tak.
Dluh městu -  splácí 
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.03.2014 v případě uhrazení 
duhu za nájem a prodlení (dle slibu mělo být již uhrazeno)

Maďar Andrej, Lipovská 100, č.b. 1 - PRODEJ
doba nájmu: 1.10.2013 do 31.12.2013  
Ke dni 7.10.2013 dlužil  SMMJ nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2011 1.684 Kč 
(splácí dle SK), nedoplatek vyúčt. služeb za r. 2012 v částce 3.864 Kč (zažádáno o 
povolení splácení). Na minulé BK bylo s panem Maďarem jednáno, ovšem bez valného 
úspěchu, jelikož je silně nedoslýchavý a nedůvěřivý - nedoplatek za služby se mu zdá 
vysoký (bylo SMMJ prověřováno s tím, že částky i údaje o spotřebě vodě souhlasí).
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Při jednání na minulých BK p.Maďar přiznal dluh i vůči městu, zatím se ale nedostavil na 
právní oddělení, aby se domluvil o dokladu o bezdlužnosti, příp.na splacení eventuálního
dluhu vůči městu….. Dluh městu tedy nelze ověřit, není doloženo zbavení mlčenlivosti.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.03.2014, před podpisem 
prodloužení smlouvy p.Maďar doloží bezdlužnost vůči městu, případně potvrzení nebo 
dohodu o splácení svého dluhu. 
O situaci pana Maďara a možnosti jak mu pomoci (splácení dluhu i z příspěvků syna, 
kterého má v opatrování, kdy část dluhů je i jeho) doporučuje bytová komise řešit 
s odborem sociálních věcí MěÚ – zajistí tajemník komise.

Mižikárová Eva, Lipovská 100, č.b. 5 – PRODEJ
doba nájmu: 1.10.2013 do 31.12.2013  
Ke dni 7.10.2013 dluží SMMJ na nájemném částku 293,- Kč a na poplatcích z prodlení 
841,- Kč. Na minulé BK slíbila dluhy neprodleně uhradit, což neučinila.
Dluh městu -  splácí. 
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.03.2014 v případě uhrazení 
dluhu za nájem a prodlení (dle slibu mělo být již uhrazeno).

Kanči Ľubomír a Kančiová Kristina, Tylova 652, č.b. 10
doba nájmu: 1.10.2013 do 31.12.2013  
Ke dni 7.10.2013 dluží SMMJ na poplatcích z prodlení částku 3.493 Kč. Stejně jako na 
minulé BK, kdy uhradili dluh za nájem a slíbili, že teď budou splácet sankce, pak městu 
(zatím nesplácí).
Za měsíc 09/2013 zaplatili 12 Kč na poplatku z prodlení (údajně p.Kančimu ukradli 
bankovní kartu), k 17.10.2013 dluží už "jen" 3481 Kč.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.03.2014, kdy bude stav splácení 
znovu projednán komisí. Situaci kolem karty se pokusí tajemník komise prověřit.

Suchá Vlasta, Seifertova 689, č.b. 9
doba nájmu: 1.10.2013 do 31.12.2013  
Ke dni 7.10.2013 dluží SMMJ nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2011 ve výši 2206 Kč  a 
nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2012 v částce 1329 Kč. Na minulé BK slíbila uhradit do 
konce roku.
Za 09/2013 uhrazeno 406 Kč, k 17.10.2013 zůstává dluh 1.800 za služby 2011 a 1.329 za 
služby 2012.
Městu nedluží
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.03.2014, kdy bude stav splácení 
znovu projednán komisí.

Novák Michal, Bezručova 26, č.b. 17 - PRODEJ
doba nájmu: 1.10.2013 do 31.12.2013  
Ke dni 7.10.2013  SMMJ nedluží.
Dluh vůči městu splácí.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.03.2014, kdy bude stav splácení 
znovu projednán komisí.
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c) bez dluhů (ale bez dokladu o bezdlužosti)
Janků Věra, Školní 56, č.b. 1
doba nájmu: 1.2.2013 do 31.1.2014  
Ke dni 7.10.2013 SMMJ nedluží.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.07.2014, před prodloužením
smlouvy bude doložena bezdlužnost vůči městu.

Jurášová Jiřina a Juráš Štěpán, Šumperská 51, č.b. 4
doba nájmu: smlouva o dočasném ubytování od 1.6.2013 do 30.11.2013  
Ke dni 7.10.2013 SMMJ nedluží.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.05.2014, před prodloužením
smlouvy bude doložena bezdlužnost vůči městu.

Lacková Jolana, Tyršova 258, č.b. 4
doba nájmu: 12.11.2012 do 30.11.2013  
Ke dni 7.10.2013 SMMJ nedluží.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.05.2014, před prodloužením
smlouvy bude doložena bezdlužnost vůči městu.

Mrosek Roman, Průchodní 373, č.b. 2
doba nájmu: 1.3.2013 do 28.2.2014  
Ke dni 7.10.2013 SMMJ nedluží. 
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.08.2014, před prodloužením
smlouvy bude doložena bezdlužnost vůči městu.

Gábor Ľudovít, Tylova 652, č.b. 3
doba nájmu: 1.3.2013 do 28.2.2014  
Ke dni 7.10.2013 SMMJ nedluží.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.08.2014, před prodloužením
smlouvy bude doložena bezdlužnost vůči městu.

Spurná Oldřiška a Spurný Vladimír, Dukelská 718, č.b. 1
doba nájmu: 17.1.2013 do 28.2.2014  
Ke dni 7.10.2013 SMMJ nedluží. 
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.08.2014, před prodloužením
smlouvy bude doložena bezdlužnost vůči městu.

Nedomová Vladimíra, U Kasáren 1266, č.b. 2
doba nájmu: 21.1.2013 do 28.2.2014  
Ke dni 7.10.2013 SMMJ nedluží. 
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.08.2014, před prodloužením
smlouvy bude doložena bezdlužnost vůči městu.

d) bez dluhů
Brisslinger František, Tylova 652, č.b. 4
doba nájmu: 1.10.2013 do 31.12.2013  
Ke dni 7.10.2013 dluží SMMJ na poplatcích z prodlení 661,- Kč,- Kč. Na minulé BK slíbil 
neprodleně uhradit, bylo splněno, nedluží.
Městu nedluží. BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.12.2014
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Kaziórová Ludmila, Tyršova 258, č.b. 6
doba nájmu: 1.10.2013 do 31.12.2013  
Ke dni 7.10.2013 SMMJ nedluží.
Městu nedluží, dluh z minulé BK byl dle slibu uhrazen.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.12.2014

Kocaj Emil a Kocajová Eva, Rejvízská 84, č.b. 5
doba nájmu: 1.7.2013 do 31.12.2013  
Ke dni 7.10.2013 SMMJ nedluží. 
Městu nedluží
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.12.2014

Diakonie ČCE, Šumperská 51, č.b. 1,2
doba nájmu: smlouva o dočasném ubytování od 1.6.2013 do 30.11.2013  
Ke dni 7.10.2013 SMMJ nedluží.
Městu nedluží
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.05.2014

4. Nové žádosti o byt, vyřazení žádostí
a) Prověřené, lze zařadit
- paní Jitka Gronychová, Za Elektrárnou 436, Mikulovice (splněna podmínka zaměstnání)
- paní Martina Štenclová, Beskydská 1302, Jeseník

b) Vyřadit
- Žiga Andrej, Vodní 225 – pův.nájemní vztah

5. Ostatní
A. volné byty
a. Vodní 225 Jeseník, byt 2+1 (69 m2, 3.NP) v současné době zveřejněný 
b. Šumperská 51, byt 1+1 (74m2, 2.NP) bude podán návrh na zveřejnění

B. Informace o probíhajících prodejích nemovitostí

Nemovitost č.p.100 na ul. Lipovská  
Nemovitost č.p.84 na ul. Rejvízská 
Nemovitost č.p.26 na ul. Bezručova 
Nemovitost č.p.685 na ul. Lipovská  

C. Kontrola účasti členů bytové komise na jednotlivých zasedáních
D. Další zasedání komise (pokud nebude potřeba) je plánováno až na leden – únor 

2014 

Zapsala: Bc. Kamila Pecinová, tajemník komise
V Jeseníku dne 21.10.2013

Monika Plháková, v.r.
Předseda bytové komise




