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Zápis č. 15/2013

Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 13.března 2014 v zasedací 
místnosti Městského úřadu Tovární 1287

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

Přítomni: paní Monika Plháková, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, 
paní Alena Kurincová, 

Omluveni: pan RNDr. Oldřich Vysloužil
Tajemník komise:       paní Bc. Kamila Pecinová
Pozvaní: za SMMJ paní Anna Štrbová,
                                       za ÚP paní Danuše Jobová, za SKP Boétheia pan Vít Laštovica

paní Jarmila Jurková, manželé Brisslingerovi,  paní Renáta Džugová, 
paní Renáta Žigová, paní Dorota Kančiová, manželé Kančiovi, paní 
Vlasta Suchá

Program :
1. zahájení
2. pozvaní žadatelé o byty na základě zveřejnění na úřední desce města
3. Prodloužení nájemních smluv u městských bytů
4. Nové žádosti o byt, vyřazení žádostí
5. Ostatní 
6. Informace o probíhajících prodejích nemovitostí

________________________

1. Zahájení 
Organizační záležitosti BK, přivítání zástupce SKP Boétheia p.Laštovici.

2. Pozvaní žadatelé o byty na základě zveřejnění na úřední desce:
Vodní ul. č.p.225, 1+1 (53 m2), Vodní ul. č.p.225, 2+1 (69 m2), Tylova ul.č.p.652  byt 3+1 
(57m2), Šumperská č.p.51, 1+1 (74 m2), U Kasáren č.p.1264, 2+1 (58m2), U Kasáren 
č.p.1265, 3+1 (73m2)

 15,10 - Paní Jarmila Jurková, Kostelní 163 (stávající nájemnice města) - žádost o byt 
2+1 U Kasáren 1264. 
Pozn. U nemovitosti č.p.163 na Kostelní ul. Jeseníku v současné době probíhá 
opakovaně prodej bytových jednotek s tím, že o koupi bytů (ani prázdných) není 
zájem, dosud byl prodán pouze 1 byt a nebytový prostor (provozovna zlatnictví). 
V současné době jsou v nemovitosti 3 byty obsazené a 3 byty jsou prázdné.

Paní Jurková se na jednání komise dostavila a uvedla, že o výměnu žádá z důvodu 
nevyhovujícího stavu svého současného bytu a domu a zejména z důvodu vysokých 
nákladů na provoz, jelikož polovina bytů v domě je neobydlených a nevytápí se. Dle 
svého sdělení paní Jurková při záloze 2000Kč/měsíc na topení doplácela 8500 Kč
(při vytápění bytu na 18°C). S výší nájmu v bytě 2+1 U Kasáren je srozuměna, 
v případě přidělení toho bytu žádá o prominutí kauce, v bytě bydlí již 25 let, má 
smlouvu na dobu neurčitou a na úhradu jednorázově vyšší částky (kauce) nemá 
finanční prostředky.
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 15,15 – manž.Brisslingerovi, Tylova 652 (stávající nájemníci města) - žádost o byt 
2+1 U Kasáren 1264, případně o byt 3+1 U Kasáren 1265. 
Pozn. Nemovitost č.p.652 patří opravdu k problémovějším, bezproblémoví 
nájemníci se průběžně snaží z nemovitosti odstěhovat buď žádostmi městu o 
výměnu bytu či vlastními silami a to z důvodu soužití s některými ostatními 
nájemníky.
Na jednání bytové komise se dostavila paní Brisslingerová, která uvedla, že o 
výměnu žádají z důvodu soužití s problémovými nájemníky – neudržování čistoty v 
nemovitosti, kouření na chodbách domu, ale zejména kvůli sousedským vztahům. 
Oba s manželem pracují u Čs.pošty, vstávají brzo ráno, přičemž jejich sousedé 
většinou nedodržují noční klid. Dík pověsti domu k nim odmítají chodit známí, za 
dcerou (10 let) nesměli ani spolužačky na oslavu jejich narozenin (zákaz jejich 
rodičů). V domácnosti bydlí s dcerou a synem (20 let), který studuje. Jelikož byt 
v nemovitosti č.p.652 obývají od roku 1994 a dostali jej dle jejich tvrzení jako 
náhradní při budování průtahu 28.října, nehradili tenkrát kauci a žádají o prominutí 
kauce i v tomto případě (navíc by jednorázový výdaj za jistinu byl pro ně finančně 
náročný).

 15,25 – Kančiová Dorota, Lipovská 100, - žádost o byt 3+1 Tylova 652, případně jako 
náhradní  byt 2+1 U Kasáren 1264. p.Kančiová bydlela původně u rodičů (Tylova 
652), v současné době bydlí jako podnájemnice Azylového domu na Lipovská 100 
v Jeseníku (6 osob, z toho 4 děti – r.2010, 2011, 2012 a 2013) . V minulosti žádala o 
byt na Tylova 652, smlouvu nakonec neuzavřela (z finančních důvodů).
Paní Kančiová se na jednání komise dostavila, uvedla, že o byt žádá z důvodu
malého prostoru bytu v nemovitosti č.p.100 na ul. Lipovské v Jeseníku (1+kk o 
velikosti 26 m2, obývané 6 lidmi). Ona je na mateřské dovolené, druh má od léta 
slíbenou práci. Preferuje byt v nemovitosti č.p.652 (bydlí tam rodiče), s výší nájmu i 
kauce je srozuměna, s úhradou kauce nebude tentokrát dle jejího tvrzení problém.
V pořadníku je vedena od 2009.

 15,30 – Džugová Renáta, Bezručova 506, žádost o byt 3+1 Tylova 652, náhradní  byt 
2+1 U Kasáren 1264. 
Pozn. Původně nájemnice městského bytu v č.p.506 na Bezručové ulici v Jeseníku,
z důvodu dluhů jí nebyla změněna nájemní smlouva na dobu neurčitou, po prodeji 
domu ji novým vlastníkem smlouva již nebyla prodloužena, nájem byl ukončen. 
V minulosti p.Džugová  již o přidělení bytu několikrát žádala, pro existenci dluhů jí 
nebylo vyhověno (v souladu s platnými pravidly pro výběr nájemců městských bytů 
v Jeseníku). Nyní byly dluhy uhrazeny a paní Džugová o byt žádá znovu.
Paní Džugová se dostavila na jednání komise. Uvedla, že svůj dluh vůči městu i 
SMMJ mají již uhrazen a proto žádá (dle ní opakovaně) o byt. V současné době bydlí
s dětmi na ubytovně na Seifertově ul. v Jeseníku, kde ji smlouva končí v březnu 2014 
a dále již nebude prodloužena. Přednostně má zájem o byt v domě č.p.652 na ul. 
Tylova v Jeseníku, s výší nájmu i kauce je srozuměna.
V pořadníku je vedena od 2013.
Bytovou komisí byla paní Džugová informována, že se sice na jednání komise 
dostavila s žádostí o byt již poněkolikáté, ovšem poprvé je to za stavu, kdy není mezi 
dlužníky města či SMMJ, a o podmínce o bezdlužnosti byla BK upozorněna již 
v listopadu 2011.
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 15,35 – Žigová Renáta, Bezručova 506 (bydlela zde do prodeje domu s matkou viz 
výše), žádost o byt 1+1 Vodní 225, náhradní  byt 2+1 U Kasáren 1264. 
Paní Žigová se na jednání komise dostavila, uvedla, že v současné době bydlí na 
ubytovně pro matky s dětmi na Seifertově ul. č.p.689 (smlouvu má do listopadu 
2014. Žije s druhem, mají jedno dítě, druhé čekají. Zájem má hlavně o byt 1+1 na ul. 
Vodní v Jeseníku, s výší kauce i nájmu je srozuměna.
Žádost o byt do pořadníku podána  02/2014.

Bytová komise následně projednávala otázku přidělení volných bytů a po vedené 
diskuzi jednohlasně doporučuje:

- Přidělení bytu 2+1 U Kasáren 1264 paní Jarmila Jurkové
- Přidělení bytu 3+1 U Kasáren 1265 manželům Brisslingerovým

Oběma jmenovaných doporučuje BK prominutí kauce a jejich seznámení 
s technickým stavem bytů (zhoršený stav bytu se sníženým nájemným).

- Přidělení bytu 1+1 Vodní 225 paní Renátě Žigové
- Přidělení bytu 3+1 Tylova 652 paní Renátě Džugové
- Po uvolnění bytu manželi Brisslingerovými (2+1, cca 55 m2) jeho přidělení paní 

Dorotě Kančiové

- Nepřidělené byty 2+1 Vodní č.p.225 (69 m2) a 1+1 (74 m2) Šumperská č.p.51, o které 
nikdo neprojevil zájem, doporučuje BK znovu zveřejnit na úřední desce města.

3. Končící nájemní smlouvy od 1.3.2014 -  30.6.2014
a) Pozvaní nájemníci s dosud nesplacenými evidovanými dluhy na nájemném, 

příp.vůči městu. Dle Pravidel pro výběr nájemců smlouvy lze prodloužit pouze na 
výjimku, udělenou radou města.

 15,45 Kanči Ľubomír a Kančiová Kristina, Tylova 652, č.b. 10
doba nájmu: 1.1.2014. do 31.3.2014  
Ke dni 5.3.2014 dluží SMMJ:
- nájem a zálohy na služby za únor 2014 ve výši 5.388 Kč -uhrazeno dne  11.3.14,
- poplatek z prodlení ve výši 2.969,- Kč. V únoru nebyla uhrazena ani splátka dluhu 
na penále.
Při minulém prodlužování smlouvy BK 10/2013 (k 17.10.2013) dlužili manželé 
Kančiovi SMMJ na poplatcích z prodlení částku 3.481 Kč, tzn.že na poplatku 
z prodlení byla od zasedání minulé BK uhrazena (tj. za 5 měsíců) pouze 512 Kč.

Paní Kančiová se dostavila na jednání komise s tím, že o stavu dluhu ví a zavázala se 
jej začít urychleně splácet. BK byla upozorněna, že pokud situace a přístup ke 
splácení zůstane nezměněn, příští prodloužení nájemní smlouvy již BK radě města 
nedoporučí. Rovněž byla paní Kančiová upozorněna na to, že bezdlužnost se týká i 
případných dluhů vůči městu.

BK po projednání doporučuje prodloužení smlouvy manželům Kančiovým o 3 
měsíce, tj.do 30.6.2014, kdy bude stav splácení dluhů znovu vyhodnocen. 
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 15,50 Suchá Vlasta, Seifertova 689, č.b. 9
doba nájmu: 1.1.2014. do 31.3.2014  
Dluh vůči městu není, ke dni 5.3.2014 dluží SMMJ:
- část nájemného 1145,- Kč za únor 2014 = nový dluh
- nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2011 ve výši  800 Kč  
- nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2012 v částce 1329,- Kč. Celkem dluží 3274,- Kč.
V únoru nebyla uhrazena ani splátka dluhu na vyúčtování služeb.
Při minulém prodlužování smlouvy BK 10/2013 (k 17.10.2013) dlužila paní Suchá 
SMMJ 1.800 za služby 2011 a 1.329 za služby 2012, celkem tedy dluh činil  3.129 Kč, 
který  již v 09/2013 slíbila uhradit a to do konce roku. Na poplatku z prodlení byla 
však od zasedání minulé BK (tj. za 5 měsíců) uhrazena pouze částka 1000 Kč za 
vyúčtování služeb, nově vznikl dluh 1145 na nájemném.

Paní Suchá se dostavila na jednání komise s tím, že o stavu dluhu ví a zavázala se jej 
urychleně uhradit. BK byla upozorněna, že pokud situace a přístup ke splácení 
zůstane nezměněn, příští prodloužení nájemní smlouvy již BK radě města 
nedoporučí. 

BK po projednání doporučuje prodloužení smlouvy paní Suché o 3 měsíce, tj.do 
30.6.2014, kdy bude stav splácení dluhů znovu vyhodnocen.

b) s dluhy, které splácí, příp.RM schválenými žádostmi o uzavření dohod o splácení   
dluhů – nájemníci proto nebyli na jednání komise pozváni. Dle pravidel lze smlouvy 
prodloužit s ohledem na výši splatného dluhu maximálně o šest měsíců.

 Březíková Marie, Šumperská 51, č.b. 5
doba nájmu: smlouva o dočasném ubytování od 1.1.2014 do 31.3.2014  
Ke dni 5.3.2014 dluží SMMJ na vyúčtování služeb za r. 2012 4.230,- Kč, splácí.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 30.06.2014, kdy bude opět 
vyhodnoceno, zda je dluh splácen. 

 Himová Krystina, Tylova 652, č.b. 8
doba nájmu: 1.12.2013 do 31.3.2014  
Ke dni 5.3.2014 dluží městu na nájemném 718,- Kč, splácí
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 30.06.2014, kdy bude 
vyhodnoceno, zda je dluh splácen. 

 Řeháková Lenka, Bezručova 26, č.b. 10
doba nájmu: 1.10.2013 do 31.3.2014  
Ke dni 5.3.2014 dluží vyúčtování služeb 2012 ve výši 4908,- Kč – pravidelně splácí.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 30.06.2014, kdy bude 
vyhodnoceno, zda je dluh splácen. 

 Novák Michal, Bezručova 26, č.b. 17 - PRODEJ
doba nájmu: 1.1.2014 do 31.3.2014  
Ke dni 5.3.2014  SMMJ nedluží, dluh vůči městu.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 30.06.2014, kdy bude 
vyhodnoceno, zda je dluh splácen. 
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c) s nově vzniklými dluhy – ve výši 1 měsíce (předpoklad pouze opožděných plateb, 
nájemníci nebyli na jednání komise pozváni – dle pravidel prodloužení max.o 6 měsíců

 Kutlák Zdeněk, Tyršova 258, č.b. 2
doba nájmu: 15.3.2013 do 30.4.2014  
Ke dni 5.3.2014 dluží nájemné a zálohy na služby za únor 2014 ve výši 1464,- Kč.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.10.2014, kdy bude 
vyhodnoceno, zda je dluh uhrazen. 

 Nepustilová Simona, Lipovská 94, č.b. 1
doba nájmu: 1.6.2013 do 30.6.2014  
Ke dni 5.3.2014 dluží zálohy na služby za únor 2014 ve výši 14,- Kč. Jedná se 
pravděpodobně o změnu úhrady přes SIPO (po výměně části pronajatého zařízení 
bytu, kdy se změna nepromítla do úhrady).
BK po projednání doporučuje smlouvu vzhledem k částce a pravděpodobnému 
důvodu vzniku dluhu prodloužit o 1 rok, tj. do 30.06.2015.

d) bez dluhů u SMMJ (před podpisem dodatků ke smlouvě bude ověřena bezdlužnost vůči 
městu).

 Diakonie ČCE, Šumperská 51, č.b. 1,2
doba nájmu: smlouva o dočasném ubytování od 1.12.2013 do 31.5.2014  
Ke dni 5.3.2014 SMMJ nedluží.
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 30.11.2014.

 Jurášová Jiřina a Juráš Štěpán, Šumperská 51, č.b. 4
doba nájmu: smlouva o dočasném ubytování od 1.12.2013 do 31.5.2014  
Ke dni 5.3.2014 SMMJ nedluží.
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 30.11.2014

 Kolová Daniela a Kola Jan, Šumperská 51, č.b. 3
doba nájmu: smlouva o dočasném ubytování od 1.11.2013 do 30.4.2014  
Ke dni 5.3.2014 SMMJ nedluží.
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 31.10.2014

 Kulik Marek, Priessnitzova 175, č.b. 1
doba nájmu: 1.7.2013 do 30.6.2014  
Ke dni 13.3.2014 SMMJ nedluží.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 30.06.2015.

 Mandátová Sandra, Tylova 652, č.b. 1
doba nájmu: 1.1.2014. do 31.3.2014  
Ke dni 5.3.2014 SMMJ nedluží .
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.03.2015.

 Mandátová Zuzana, Tylova 652, č.b. 5
doba nájmu: 1.1.2014. do 31.3.2014  
Ke dni 5.3.2014 SMMJ nedluží .
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.03.2015.
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 Druhan Michal, Tylova 652, č.b. 9
doba nájmu: 1.2.2014 do 30.4.2014  
Ke dni 5.3.2014 SMMJ nedluží .
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 30.04.2015.

 Lacková Jolana, Tyršova 258, č.b. 4
doba nájmu: 1.12.2013 do 31.5.2014  
Ke dni 5.3.2014 SMMJ nedluží.
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 31.05.2015.

 Kořenková Ivana, Průchodní 373, č.b. 1
doba nájmu: 1.7.2013 do 30.6.2014  
Ke dni 5.3.2014 SMMJ nedluží. 
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 30.06.2015.

 Horník Jiří, Janáčkova 753, č.b. 5
doba nájmu: 1.7.2013 do 30.6.2014  
Ke dni 5.3.2014 SMMJ nedluží. 
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 30.06.2015.

 Mazáková Gabriela, U Kasáren 1268, č.b. 5
doba nájmu: 1.5.2013 do 30.4.2014  
Ke dni 5.3.2014 SMMJ nedluží
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 30.04.2015.

 Boétheia –spol. křes. pom., Vodní 225, č.b. 1
doba nájmu: 1.7.2013 do 30.6.2014  
Ke dni 5.3.2014 SMMJ nedluží
BK po projednání doporučuje smlouvu prodloužit do 30.06.2015.

4. Nové žádosti o byt, vyřazení žádostí
a) Prověřené, lze zařadit

- paní Jitka Wesleyová, Dukelská 982/26 , Jeseník
- pan Bohumil Krejsa, Schubertova 579, Jeseník
- paní Miroslava Beňáková, Bezručova 26/10, Jeseník
- pan Jaroslav Hrdina, Mlynská 103, Jeseník- Bukovice
- pan Jiří Brisslinger, Tylova 652, Jeseník
- paní Tereza Pappová, Tyršova 557/30, Jeseník
- paní Renáta Žigová, Bezručova 506, Jeseník
- paní Libuše Potěšilová, Vančurova 592/5, Jeseník
- paní Sandra Richterová, Bezručova 26, Jeseník

b) Vyřadit
- Martina Gáborová, Seifertova 689, Jeseník – přidělení bytu
- Jan Richter, Seifertova 689, Jeseník – přidělení bytu



7

5. Ostatní 

 Tajemníkem komise byli členové seznámeni s některými změnami v bytové oblasti 
v závislosti na novém občanském zákoníku (dále jen „NOZ“) – např. o způsobu 
stanovování jistiny, splatné před podpisem nájemní smlouvy (dle NOZ jde možno 
požadovat 6 násobek nájemného oproti dřívějšímu 3 násobku nájemného atd.

 Radou města bylo 10.3.2014 schváleno ukončení nájmu manželů Srněnských, 
Bezručova 26 (projednáváno BK 09/2013) a to z titulu neplacení dluhů, neuzavření 
dodatku k dohodě o splácení dluhu a neprosté nekomunikaci jak s městem tak se 
SMMJ.

6. Probíhající prodeje nemovitostí

 Prodej č.p.100 na ul. Lipovská v Jeseníku.
Prodej nemovitosti je již schválen zastupitelstvem města.
V nemovitosti je v současné době pronajaty 4 byty, všechny na dobu určitou:

- P. Maďar – 2 osoby (se synem)
- P.Maďarová  - 8 osob (6 dětí r. 1999, 2002,2x2004,2005,2006)
- P.Mižikárová – 4 osoby (2 děti r.2001,2002)
- SKP Boétheia – p.Kančiová –viz bod 2 BK – 6 osob (4 děti, r.2010, 2011, 2012, 2013)

Nájemníci mají schváleny RM nájemní smlouvy na dobu určitou do 30.9.2014, v případě, že 
se prodej uskuteční, lze předpokládat, že tyto smlouvy budou prodlužovány pouze do doby, 
než bude nový vlastník chtít dům rekonstruovat (tak jako tomu bylo u nemovitosti č.p.506 a 
538). Následně lze očekávat, že se tito nájemníci budou obracet zpět na město s žádostí o 
poskytnutí jiného volného bytu, pokud si nevyřeší bytovou otázku vlastní iniciativou.

 Další byty k prodeji:
Na úřední desce města jsou zveřejněny prodeje

- Bytových jednotek na ul. Školní 57 a Kostelní 163 (prázdné), tedy bez návaznosti na 
pronájmy

- Nemovitosti č.p.84 na ul. Rejvízská v Jeseníku (obsazeny 3 byty 2 byty na dobu 
určitou (manž.Kocajovi a p.Petr Polešenský, 1 byt na dobu neurčitou).

 Další zasedání komise je plánováno na květen 2014 v návaznosti na končící nájemní 
smlouvy.

Zapsala: Bc. Kamila Pecinová, tajemník komise
V Jeseníku dne 14.03.2014

Monika Plháková, v.r.
Předseda bytové komise




