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Zápis č. 4/2011

Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 13. září 2011 v zasedací 
místnosti Městského úřadu Jeseník, Tovární ul. č. p. 1287

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

Přítomni: paní Monika Plháková,  paní Ivana Ptáková, pan Josef Kubičík
Nepřítomni: pan RNDr. Oldřich Vysloužil
Tajemník komise:       paní Kamila Pecinová
Pozvaní : za SMMJ Ing.Jiří Pavlas, pan Jiří Novák, paní Anna Štrbová
                                       za MěÚ odbor sociál. věcí paní Danuše Jobová,

pan Petr Polešenský, pan Jaromír Verner, pan Václav Matuška, paní 
Žaneta Kotlárová, paní Monika Manglová, pan Roman Lacko, paní 
Kristina Vlachopulosová, paní Martina Šimaňoková, paní Lenka
Weisová, paní Jana Jákimová, paní Vlasta Janoudová, paní Jolana
Urbišová, pan Lubomír Kanči, 
pan Jan Žiga, paní Helena Finková, paní Alžbeta Ščerbová, paní Dorota
Džugová, paní Iveta Maďarová, paní Eva Kučerová

Program:   
1. Úvod:
2. Žadatelé o přidělení uvolněných bytů (na základě oznámení na úřední desce)
3. Pozvaní nájemníci městských bytů
4. Prodloužení končících nájemních smluv
5. Nové žádosti o byt
6. Ostatní

____________

1) Na úvod byla tajemníkem bytové komise (dále jen BK) vznesena žádost o potvrzování 
účasti členů komise na jednotlivých plánovaných zasedáních.

2) Pozvaní žadatelé o byt - žádosti na základě oznámení občanům
Na úřední desce města byly zveřejněny tyto volné byty : 
1. Rejvízská 84 (byt 0+1, 25m2) 
2. Školní 28 (byt  3+1, 66m2) 
3. U Kasáren 1264 (byt  2+1, 58m2) 
4. Purkyňova 802 (byt 3+1, 102 m2)

1. O byt Rejvízská 84  projevilo zájem 6 žadatelů :
- p. Petr Polešenský, Jeseník (1 osoba) –  v evidenci žadatelů od r.2002, pracuje v firmě 
Vítkovice a.s., s výší kauce i nájmů je srozuměn
- p.Jaromír Verner, Jeseník (1 osoba) – v evidenci žadatelů od r.2008 (jelikož však žadatel 
již byl nájemníkem městského bytu, který v roce 2008 dobrovolně vrátil, nesplňuje 
podmínky pro zařazení do evidence, žadatel byl s touto skutečností srozuměn).  
- p.Václav Matuška, Jeseník (1 osoba) - v evidenci žadatelů od 04/2011. Žadatel BK se 
svou situací seznámil již na zasedání komise 12.4.2011. Potvrdil, že podmínky se za tu 
dobu nezměnily, bydlí i nadále v podnájmu, ve kterém se vyskytují problémy 
s podnajímatelem.
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- p. Žaneta Kotlárová, Uhelná (3 osoby) – není vedena v seznamu žadatelů, trvale je 
hlášena v Uhelné, tč.bydlí s přítelem v Azylovém domě a je na MD. Přítel pracuje 
v Jeseníku, s výší kauce i nájmu je žadatelka srozuměna.
- p. Bořivoj Habr, Jeseník (1 osoba) – žádost do evidence podává současně, v současné 
době bydlí na Azylovém domě, je v ČID, od října bude zaměstnán, s výší kauce i nájmu je 
srozuměn.
- p.Lukáš Janík, Mikulovice (1 osoba) – není veden v evidenci, tr.pobyt Mikulovice 
Na jednání BK se nedostavil.

BK po projednání doporučuje :
 Přidělení bytu Rejvízská 84 panu Petru Polešenskému s tím, že v případě 

neuzavření nájemní smlouvy doporučuje schválit náhradníkem č.1 p. Bořivoje 
Habra a  náhradníkem č.2 pana Václava Matušku.

 Paní Žanetě Kotlárové BK doporučuje podat žádost do evidence žadatelů (resp. 
jejímu příteli, který splňuje podmínky pro zařazení do evidence).

2. O byt Školní 28 - projevily zájem 3 žadatelé:
- p.Monika Manglová, Jeseník (3 osoby) – v evidenci od 06/2008, v současné době 

bydlí s rodinou v podnájmu, je na MD, přítel pracuje. S výší kauce i nájmu je 
srozuměna.

- P.Roman Lacko, Tyršova 1042 (4 osoby). Za p.Lacka se na jednání BK dostavila 
družka. Žadatel je v evidenci od 02/2011, je zaměstnán, družka je MD. S výší nájmu  i 
kauce jsou srozuměni.

- P.Kristina Vlachopulosová (2 osoby) - v evid.od 10/2010. O byt na Školní ul. žádá jako 
o náhradní (má zájem o byt U Kasáren 1264, příp. i o Purkyňovu 802). V současné 
době je na MD, s výší kauce i nájmu je srozuměna.

BK po projednání doporučuje:
 Přidělení bytu Školní 28  paní Monice Manglové, s tím, že v případě neuzavření 

nájemní smlouvy doporučuje schválit náhradníkem č.1 paní Kristinu
Vlachopulosovou a  náhradníkem č.2 pana Romana Lacka.

3. O byt U Kasáren 1264 - projevilo zájem 6 žadatelů + 1 ze zaměstnanců MěÚ Jeseník:
- p.Martina Šimaňoková, Lipová lázně (3 osoby) – v evidenci od 11/2009 .  žadatelka se 

z jednání komise omluvila. V žádosti uvedla zájem o výše uvedený byt, případně jiný 
volný byt. 

- p.Lenka Weisová, Jeseník (2 osoby) – v evidenci od 05/2010. Žadatelka je tč.na MD, 
bydlí u rodičů, s výší kauce i nájmu je srozuměna.

- p.Kristina Vlachopulosová, Jeseník (2 osoby) – v evidenci od 10/2010, jako náhradní 
uvádí byty na Školní 28, Purkyňovu 802. Žadatelka je tč.na MD, s výší kauce i nájmu je 
srozuměna.

- p.Jana Jákimová, Jeseník (3osoby) – v evidenci od 11/2010. Žadatelka tč.na MD, přítel 
je veden na UP, v současné době bydlí v podnájmu v 18 m2. S výší kauce i nájmu je 
srozuměna.
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- p.Vlasta Janoudová (z jednání BK se omluvila), Jeseník (3 osoby) – v evidenci od 
05/2011. Žadatelka je zaměstnána v Jeseníku, s výší kauce i nájmu je srozuměna.

- p.Jolana Urbišová, Jeseník (3 osoby) – současný nájemník města, žádá o výměnu bytu 
z důvodu plánovaného prodeje domu, ve kterém nyní bydlí, jelikož nemá prostředky 
na koupi bytu.

BK po projednání doporučuje :
 Přidělení bytu U Kasáren 1264 paní Lence Weissové, s tím, že v případě 

neuzavření nájemní smlouvy doporučuje schválit náhradníkem č.1 paní Kristinu
Vlachopulosovou.

4. O byt Purkyňova 802 projevily zájem 2 žadatelky ale jako o náhradní variantu (obě 
žádají o byt U Kasáren 1264):
- p.Šimaňoková (v evid. Od 11/2009) – viz bor 2) 3.
- p.Vlacholulosová (v evid.od 10/2010) – viz bor 2) 3.

BK po projednání doporučuje :
 Přidělení bytu Purkyňova 802 paní Martině Šimaňokové, s tím, že v případě 

neuzavření nájemní smlouvy doporučuje schválit náhradníkem č.1 paní Kristinu
Vlachopulosovou. Před uzavřením nájemní smlouvy paní Šimaňoková musí doložit 
splnění podmínky zaměstnání v Jeseníku.

3) Pozvaní žadatelé a nájemníci městských bytů
 pan Lubomír Kanči, Tyršova 652

Nájemník městského bytu se dostavil s žádostí o výměnu bytu z důvodu špatného 
technického stavu a vztahů v domě. K technickému stavu se na zasedání komise 
vyjádřil za správce bytového fondu Ing.Pavlas s tím, že byt nevyžaduje žádné opravy 
a je dle jeho názoru v užíváníschopném stavu a případný výskyt hmyzu v bytě musí 
řešit nájemník, správce nemá informaci že tento výskyt by se týkal i jiných bytů 
v domě (ten den by přebírán uvolněný byt v nemovitosti, ve kterém nebyl žádný 
problém).
BK panu Kančimu sdělila (opakovaně), že pokud mají nájemníci zájem o výměnu 
bytu, musí si ji zajistit svépomocí a pak požádat o schválení. Dále  byl upozorněn, že 
výměnu bytů je možno schválit zejména za podmínky bezdlužnosti obou stran.

 pan Jan  Žiga,Tyršova 258, doba nájmu: 1.8.2011–30.9.2011, k 5.9.2011 nedluží na 
nájemném
Nájemník městského bytu byl projednáván bytovou komisí dne 12.4.2011, následně 
za své přítomnosti BK dne 9.6.2011 (viz zápis č.3/2011), kdy mu bylo sděleno, že byt 
řádně neužívá, jelikož tento je odpojen od energií a to již několik let (což nepopřel).
Byl seznámen s tím, že BK navrhne radě města pouze krátkodobé prodloužení 
nájemní smlouvy (maximálně 3 měsíce) s tím, že nájemce uvede byt do 
užíváníschopného stavu. Pan Žiga slíbil, že se bude snažit zajistit úhradu dluhů a 
opětovné připojení energií a to co nejdříve.
BK 13.9.2011 bylo za přítomnosti p.Žigy konstatováno, že od posledního jednání BK 
nedošlo k žádnému posunu. Tak jako na minulé komisi pan Žiga i tentokrát tvrdil, že 
na plynu nemá žádný dluh, není tudíž problém jej opět zapojit. Proč tedy k zapojení 
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plynu během tříměsíční lhůty nedošlo a ani nebyla do bytu vrácena plynová kamna, 
která v bytě původně byla, nedokázal vysvětlit. Přes výzvu správce bytů je i nadále 
teplo a teplá voda zajišťováno kamny na tuhá paliva, která jsou nájemníky svévolně 
zabudována do  nevyhovujícího komínu.
BK doporučuje vzhledem k tomu, že nájemníci neprojevili žádnou snahu o řešení 
problému a byt je stále bez energií a je i nadále vytápěn kamny na tuhá paliva (čímž
vzniká možnost zahoření trámu v komíně a ohrožují tím celou nemovitost) nájemní 
smlouvu neprodlužovat a nájemníky vyzvat k vrácení bytu. 

 paní Helena Finková, Školní 25.
Nájemnice dosud nepřevzala pozvánku na jednání BK a ani se nedostavila. Ke 
splnění podmínky (tj. bezdlužnost vůči městu a SMMJ) pro prodloužení nájemní 
smlouvy dosud nedošlo, vzhledem k tomu, že nájemní smlouva končí 31.10.2011, 
BK doporučuje její prodloužení pouze za splnění podmínky bezdlužnosti. 
V opačném případě nájemnici vyzvat k vrácení bytu.

 Pozvaní nájemníci Lipovská 100 – paní Ščerbová, paní Maďarová, paní D.Džugová
(podnájemnice SKP Boétheia se z jednání BK omluvilo) – všechny nájemnice, 
kterých se týkají hlášení Městské policie a Policie ČR, zaslané SMMJ, se na jednání 
BK dostavily.
Nájemníci byli pozváni na jednání BK na podnět SMMJ a to po opakujících se 
incidentech v domě, které vyžadují zásahy městské a státní policie, kdy dochází 
k napadání nájemníků navzájem i k ničení majetku města, jednání se uskutečnilo za 
přítomnosti strážníka městské policie. 
 Všechny nájemnice byly upozorněny na skutečnost, že neustálé narušování
dobrých mravů v domě je jeden z důvodů, pro který lze nájem bytu vypovědět bez 
přivolení soudu. Pokud bude tento problém, kdy je nutný zásah městské či státní 
v domě, trvat, nebude nájemníkům, kteří se přestupků proti občanskému soužití 
dopouštějí, nájemní smlouva prodloužena. Všem bylo BK doporučeno nevyvolávat 
hádky, přestat se vzájemně fyzicky napadat a v případě kolize volat ihned správce 
bytového fondu, případně městskou policii, aby bylo možno zjistit, kdo spory 
v domě vyvolává (všechny nájemnice rozhodně popírají, že by právě ony někoho 
napadaly). Všechny nájemnice potvrdily, že upozornění berou na vědomí a budou 
se doporučením - obracet se na SMMJ - řídit.
BK doporučuje situaci v domě sledovat a otázku kolem vztahů v domě č.p.100 na 
ul. Lipovská znovu projednat na příštím zasedání BK. V případě, že incidenty budou 
pokračovat a bude zřejmé, ze strany kterého z nájemníků dochází k porušování 
dobrých mravů v domě, tomuto nájemníkovi smlouvu dále neprodlužovat. 
Přehled trvání všech nájemních smluv :

- Maďar Andrej – smlouva do 30.6.2012
- Maďarová Iveta – smlouva do 31.3.2012
- Ščerbová Alžbeta – bez nájemní smlouvy – viz zápis BK č.2+č.3
- Mižikárová Iveta – smlouvy do 30.4.2012
- SKP Boétheia  (podnájemce D.Džugová)- smlouva do 30.6.2012

BK byla dále seznámena s žádostí pana Jozefa Mižikara, bytem Vidnava, o přidělení 
bytu v projednávané nemovitosti č.p.100 (vrácen SKP Boétheia v 03/2011). Jedná se 
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pouze o 1 místnost (18m2) bez koupelny, se společným WC na  chodbě.
BK doporučuje vzhledem k situaci v domě prozatím tento byt nepronajímat, jelikož 
jeho obsazením hrozí zvýšení nepokojů a střetů v domě.

 Paní E.Kučerová, Průchodní 373
- nájemnice bytu 1+0, který se nachází v objektu Základní školy Jeseník. Dle 
vyjádření ředitele ZŠ způsobuje problémy, že byt není obsazen zaměstnancem 
školy, navíc jsou v bytě chováni 2 psi, kteří v areálu školy rovněž nejsou vhodní. 
Paní Kučerová, která se na jednání komise dostavila potvrdila, že v bytě chová 1 
psa, ohledně problémů spojených s užívání bytu ji vedení školy nekontaktovalo.
Paní Kučerová požádala o výměnu bytu za větší, pro 2 osoby je již malý.
BK doporučuje vzhledem k tomu, že paní Kučerové byl byt ve škole v roce 2006 
přidělen na základě její žádosti v pořadníku (byly vedena od r.2000), nabídnout jí 
jiný byt - uvolněný byt o velikosti 2+1 v nemovitosti č.p.652 (uvolněn  13.9.2011 
p.Nawarovou). 

BK byla při této příležitosti tajemnicí komise seznámena s tím, že u druhého 
volného bytu 3+1 za 2 dny končí lhůta k uzavření nájemní smlouvy (nájem byl
schválen RM p.D.Kančiové, termín k uzavření smlouvy a úhradě kauce je do 
15.9.2011). Pokud k uzavření smlouvy nedojde, byt bude následně znovu zveřejněn.

4) Končící nájemní smlouvy od 1.10. – 31.12.2011

Diakonie ČCE, Šumperská 51, č.b. 1
doba nájmu: 1.6.2011 – 30.11.2011  smlouva o dočasném ubytování
Ke dni 5.9.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.5.2012

Diakonie ČCE, Šumperská 51, č.b. 2
doba nájmu: 1.6.2011 – 30.11.2011  smlouva o dočasném ubytování
Ke dni 5.9.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.5.2012

Jurášová Jiřina a Juráš Štěpán, Šumperská 51, č.b. 4
doba nájmu: 1.6.2011 – 30.11.2011  smlouva o dočasném ubytování
Ke dni 5.9.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.5.2012

Kanči Ľubomír a Kančiová Kristína, Tylova 652, č.b. 10
doba nájmu: 1.9.2011 – 31.12.2011  
Ke dni 5.9.2011 dluží na nájemném 5.640,- Kč a 1864,- Kč dluží na popl. z prodlení; splácí 
v součinnosti se soc. odborem
Smlouvu prodloužit do 30.4.2012, hlídat splátky
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Finková Helena, Školní 25, č.b. 5 – viz bod 3)
doba nájmu: 1.5.2011 – 31.10.2011  
Ke dni 5.9.2011 na nájmu dluží 17.574,- Kč (víc jak 3 nájmy), dluží  poplatek z prodlení za r. 
2010 ve výši 9.120,- Kč
V souladu s dopisem ze dne 12.5.2011 smlouvu prodloužit do 30.4.2012 pouze po splnění 
podmínky bezdlužnosti

Avetisyan Gevorg, Bezručova 244, č.b.14
doba nájmu: 1.5.2011 – 31.10.2011  
Ke dni 5.9.2011 dluží na nájmu 13.838,- Kč (víc jak 3 nájmy), poplatek z prodlení za r. 2010 ve 
výši 11.732,- Kč. 
Smlouvu neprodlužovat

Avetisyan Artur, Bezručova 244/15, č.b.15
doba nájmu: 1.5.2011 – 31.10.2011  
Ke dni 5.9.2011 dluží na nájmu 17.155,- Kč (víc jak 3 nájmy), poplatek z prodlení za r. 2010 ve 
výši 17.473,- Kč. 
Smlouvu neprodlužovat

Bučan Jiří, Zeyerova 656, č.b.2 – projednáván BK dne 9.6.2011 viz zápis č.3
doba nájmu: 1.10.2010 – 30.9.2011  
Ke dni 5.9.2011 dluží 43.462,- Kč (víc jak 3 nájmy), opět řešeny sousedské spory 22.8.2011
V souladu s dopisem ze dne 14.7.2011 smlouvu neprodlužovat

5) Přijetí nových žádostí o byt
      Prověřené, lze zařadit
Habr  Bořivoj Schubertova 579/1
Ferenčíková Monika Horská 1259/1

      Nelze zařadit-  čl.1, bod 1.1 – trvalý pobyt nebo zaměstnání v Jeseníku
Poláková Marcela Holešov , Havlíčkova 1388 Bez zaměstnání

       
Žádosti k vyřazení
Verner Jaromír Masarykovo nám.167 Nesplnění podm.1.8–viz bod 2)1. zápisu

6) Ostatní

 Přehled volných bytů – k nájmu

Priessnitzova 175 3+0 137 m2 tč.zveřejněn do 12.10.2011

Bezručova  244 3+0 70 m2 tč.zveřejněn do 19.9.2011

Tylova 652 2+1 48 m2 Nabídnout p. Kučerové – viz bod 3 zápisu
Tyršova 258 1+1 73 m2 Zatím nelze nepřidělovat, byt musí být nejdřív opraven

a připojen na energie, provedeny revize atd. (bude 
následně předepsáno býv.nájemníkovi k vymáhání )

Tylova 652 3+1 55 m2 Běží lhůta k uzavření nájemní smlouvy s p.Kančiovou, v
případě neuzavření nové zveřejnění
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-  Nepřidělují se:
Bezručova 506, Tyršova 258- pro soudní účely 
28.října 870 - nemovitost, určená k rekonstrukci 

 Seznámení se s případem výpovědi paní Surovíkové, Janáčkova 753 (nájemnici byla pro 
existenci vysokých dluhů podána výpověď z nájmu bytu).
Nájemnice podala žádost radě města o zpětvzetí výpovědi, tato vzata zpět nebyla a 
nájemnice byla oddělením majetku vyzvána k předání bytu.
13.9.2011 se konalo na MěÚ Jeseníku (odboru stavebního úřadu, majetku a investic) 
jednání s druhem paní Surovíkové, panem Romanem Koprnou. Ten požádal o zvážení 
jejich situace a uzavření nové nájemní smlouvy. Dluhy zdůvodňoval tím, že je již 2 roky  
bez práce. Při jednání s JUDr.Lípovou (která převzala od SMMJ jejich dluh k vymáhání)  v 
dubnu 2011 byla domluvena úhrada poloviny dluhu hned a úhrada druhé části na 
splátky. Nájemci se mylně domnívali, že uzavřením této dohody automaticky dochází 
k zpětvzetí výpovědi. Nicméně už v době před podáním žádosti o zpětvzetí výpovědi 
21.6.2011 byl tento splátkový kalendář porušen, jelikož nedošlo ani k první splátce 
(termín 30.5.2011), v den podání bylo uhrazena další část dluhu (10.000 Kč). 
Vzhledem k tomu, že v době jednání na MěÚ Jeseník byl dluh na nájemném opět vyšší 
než 3 měsíce (tj.výpovědní důvod), jelikož nájemné opět není hrazeno (od podání 
výpovědi uhrazena pouze 1 platba nájemného-v červenci), bylo konstatováno, že 
platební morálka nájemníků se nezlepšila ani vlivem výpovědi (již podruhé od roku 2009, 
kdy byla první výpověď vzata zpět) a že tedy není důvod ke změně situace a uzavírat 
novou nájemní smlouvu.
Pan Koprna slíbil, že se v pondělí 19.9.2011 dostaví na SMMJ a domluví podmínky a 
termín odevzdání bytu. Byl upozorněn, že v případě, že k předání nedojde dobrovolně, 
bude podán návrh na soudní vyklizení bytu, což by v jejich případě (paní Surovíková je 
opatrovníkem nesvéprávné dcery) mohlo mít nepříjemné následky.
BK bere zprávu o jednání ve věcí paní Surovíkové na vědomí s tím, že se závěrem 
nepokračovat v nájemním vztahu souhlasí.

 Náhrada do BK za pana Kašpříka byla tajemnicí BK urgována, předpoklad je, že další 
zasedání BK bude v doplněném počtu jejích členů.

Zapsala: Kamila Pecinová, tajemník komise
V Jeseníku dne 14.09.2011

Monika Plháková, v.r.
Předseda bytové komise

Pozn. Zápis uveden ve zkrácené verzi, v plné verzi založen na MěÚ Jeseník, odboru 
stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení majetku, u paní Pecinové.




