
1

Zápis č. 6/2012

Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 15. února 2012 v zasedací 
místnosti Městského úřadu Tovární 1287

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

Přítomni: paní Monika Plháková,  paní Ivana Ptáková, pan Josef Kubičík, paní 
Kateřina Chwistková, pan RNDr. Oldřich Vysloužil

Tajemník komise:       paní Kamila Pecinová
Pozvaní : za SMMJ paní Anna Štrbová,
                                       za MěÚ odbor sociál. věcí paní Danuše Jobová,

za MěÚ OM Bc. Šárka Urbanová DiS.,
paní Lucie Přibylová, paní Gabriela Mazáková, paní Jana Grundová, 
paní Kristýna Vlachopulosová, pan Jriří Tota, pan Lubomír Kanči, paní 
Luďka Janišová

Program:   
1. Zahájení
2. Pozvaní žadatelé o byty (na základě zveřejnění na úřední desce)
3. Prodloužení končících nájemních smluv
4. Informace o záležitostech, řešených na minulých zasedáních BK
5. Nové žádosti o byt, vyřazení žádostí
6. Ostatní 

- informace o probíhajících prodejích nemovitostí z majetku města

____________

1. Zahájení 
Organizační záležitosti BK, předání podepsaných dohody za rok 2011

2. Pozvaní žadatelé o nájem bytů - (15,15 -15,30 hod.)
Na základě zveřejnění na úřední desce města:
 Tylova č.p.652 (3+1 55 m2)
 Purkyňova č.p.802 (3+1 102 m2)
 Bezručova  č.p.26 (2+1 77 m2)
 U Kasáren č.p.1268 ( 3+1 94m2)

1. O byt U Kasáren 1268  projevily zájem 4 žadatelky :
    - paní Lucie Přibylová, U Kasáren 1134, v evidenci vedena od 11/2011. Žadatelka t.č. 

na mateřské dovolené, v současné době bydlí u rodičů. S výší kauce i nájmu byla 
žadatelka vyrozuměna, u kauce projevila nejistotu, zda ji bude schopna zajistit 
v termínu.

- paní Gabriela Mazáková, Lipová lázně 606, v evidenci žadatel není vedena. Je 
zaměstnána u Priessnitzových léčebných lázní (splněna podmínka pro přidělení). 
V současné době bydlí s druhem u svých rodičů, má zájem o samostatné bydlení 
pro svou plánovanou rodinu.
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- paní Jana Grundová, trvale Praha 10, přechodně Vančurova 670/02 Jeseník. 
Žadatelka  má zájem o byt žádost U Kasáren 1268, případně  o Bezručova 26. Jelikož 
nemá trvalý  pobyt v Jeseníku, byla žadatelka seznámena se skutečností, že 
přednost mají žadatelé s trvalým pobytem v Jeseníku. 

- paní Kristina Vlachopulosová, Klicperova 948, Jeseník, v evidenci žadatelů vedena od 
10/2010. Žadatelka je tč. na MD a žije u rodičů. Žádá o  byt U Kasáren 1268 
případně Bezručova 26, s výší nájmu i kauce je srozuměna.

BK po projednání doporučuje :
 Přidělení bytu U Kasáren 1268 paní Gabriele Mazákové s tím, že v případě 

neuzavření nájemní smlouvy doporučuje schválit náhradníkem č.1 p. Lucii 
Přibylovou.

 Paní Janě Grundové BK doporučila se přihlásit k trvalému pobytu v Jeseníku, aby 
byla splněna podmínka pro přidělení bytu.

           2.O byt Bezručova 26  projevili zájem 3 žadatelé:
-  Paní Jana Grundová, p.Vlachopulosová – viz výše

   – pan Jiří Tota, Česká Ves 341, přechodně Bezručova 667 Jeseník, v evidenci žadatelů 
není veden. Žadatel je zaměstnán u TS Jeseník (splněna podmínka pro přidělení). 
V současné době je manželka i syn bez zaměstnání, z toho důvodu žadatel vzal před 
bytovou komisí svou žádost o byt zpět.

BK po projednání doporučuje :
 Přidělení bytu Bezručova 26 paní Kristině Vlachopulosové.

3.O byt Tylova 652  projevil zájem 1 žadatel:
  – pan Lubomír Kanči ml., Tylova 652 Jeseník, v evidenci žadatelů veden od/2010. 

V současné době žije se svou přítelkyní, se kterou čekají rodinu, u rodičů. Ani 
žadatel ani přítelkyně tč. nepracují. S výší kauce i nájmu se žadatel srozuměn s tím, 
že obojí se schopen hradit.

BK po projednání doporučuje :
 Přidělení bytu Tylova 652 panu Lubomíru Kančimu.

4.O byt Purkyňova 802  projevil zájem 1 žadatel:
- paní Luďka Janišová, Lipovská 1165, v evidenci není vedena. O byt na Purkyňova 802   
  projevila zájem po zveřejnění, na jednání BK se nedostavila.  

BK po projednání doporučuje :
 Nové zveřejnění nájmu bytu na úřední desce města vzhledem k tomu, že žadatelé 

se na BK nedostavili a není potvrzeno, že na své žádosti trvají.
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3. Prodloužení nájemních smluv končících od 29.2. – 31.5.2012

Brisslinger František, Tylova 652, č.b. 4
doba nájmu: 1.9.2011 – 29.2.2012  
Ke dni 8.2.2012 dluží na nájemném 5.783- Kč, v lednu uhradil na dluh 2466,- Kč a tím 
nedodržel podmínku splácet měsíčně na dluh 2764,- Kč. Na popl. z prodlení dluží 32.426,- Kč.
Smlouvu prodloužit do 30.6.2012, hlídat splátky.

Maďarová Iveta, Lipovská 100, č.b. 2
doba nájmu: 1.10.2011 – 31.3.2012 
Ke dni 8.2.2012 dluží na nájemném 1.187,- Kč
Smlouvu prodloužit do 30.9.2012

Mižikárová Eva, Lipovská 100, č.b. 5
doba nájmu: 1.11.2011 – 30.4.2012 
Ke dni 8.2.2012 dluží na nájemném 3.464,- Kč a na popl. z prodlení 429,- Kč
Smlouvu prodloužit do 31.10.2012

Kocaj Emil, Rejvízská 84, č.b. 5
doba nájmu: 1.11.2011 – 30.4.2012 
Ke dni 8.2.2012 dluží na nájemném 754,- Kč
Smlouvu prodloužit do 31.10.2012

Kanči Ľubomír. Tylova 652, č.b. 10
doba nájmu: 1.1.2012 – 30.4.2012  
Ke dni 8.2.2012 dluží na popl. z prodlení 1.864,- Kč
Smlouvu prodloužit do 31.10.2012

Žigová Ladislava, Vodní 225, č.b. 6
doba nájmu: 1.10.2011 – 31.5.2012  
Ke dni 8.2.2012 dluží 3.230,- Kč na nájemném
Smlouvu prodloužit do 30.11.2012

Navrátilová Věra, U Kasáren 1131, č.b. 14
doba nájmu: 1.5.2011 – 31.5.2012  
Ke dni 8.2.2012 dluží 3.171,- Kč na nájemném
Smlouvu prodloužit do 31.5.2013

Kutláková Jitka, U Kasáren 1264, č.b. 7
doba nájmu: 1.5.2011 – 31.3.2012 
Ke dni 8.2.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.3.2013

Navrátilová Veronika, U Kasáren 1265, č.b. 6
doba nájmu: 1.4.2011 – 31.3.2012  
Ke dni 8.2.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.3.2013
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Hejtmánková Barbora, U Kasáren 1267, č.b. 7
doba nájmu: 1.4.2011 – 31.3.2012  
Ke dni 8.2.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit na dobu neurčitou

Kola Jan a Daniela, Šumperská 51, č.b. 3
doba nájmu: 1.11.2011 – 30.4.2012  smlouva o dočasném ubytování
Ke dni 8.2.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.10.2012

Diakonie ČCE, Šumperská 51, č.b. 1 a 2
doba nájmu: 1.12.2011 – 31.5.2012  smlouva o dočasném ubytování
Ke dni 8.2.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 30.11.2012

Jurášová Jiřina, Šumperská 51, č.b. 4
doba nájmu: 1.12.2011 – 31.5.2012  smlouva o dočasném ubytování
Ke dni 8.2.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 30.11.2012

Gábor Ľudovít, Tylova 652, č.b. 3
doba nájmu: 1.11.2011 – 30.4.2012  
Ke dni 8.2.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 28.2.2013

Hejná Marcela, Seifertova 689, č.b. 4
doba nájmu: 1.9.2011 – 31.5.2012  
Ke dni 8.2.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.3.2013

Finková Helena, Školní 25, č.b. 5  doba nájmu: 1.12.2011 – 30.4.2012 
Ke dni 8.2.2012 dluží na nájemném 19.274,- Kč (více jak 3 měs. nájmy) a na popl. z prodlení 
dluží 6.120,- Kč
Návrh – smlouvu zatím neprodlužovat, předložit k projednání RM až před vypršením termínu 
platnosti smlouvy v závislosti na úhradě dluhů. V případě, že dluhy nebudou uhrazeny, 
prodloužení nájemní smlouvy nedoporučit

4. Informace o projednávaných záležitostech na minulých BK

Pan Tibor Mižikár – (viz zápis BK č.5) nebyl dodržen splátkový kalendář, byt bez dodávky plynu RM 
nebyla smlouva po 31.12.2011 prodloužena, nájemník vyzván k vrácení bytu.
BK bere na vědomí.

Avetisyan Gevorg  a   Avetisyan Artur, Bezručova 244, č.b.14 +15
RM nebyly smlouvy prodlouženy, byty byly v 02/2012 vráceny městu zpět.

Byty nebudou dále obsazovány, ZM bude projednávat prodej nemovitosti vč. těchto bytů 
(jako prázdných) .
BK bere na vědomí
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Žiga Jan, Tyršova 258 (viz zápisy BK č.3 a č.4 ). Nájemníkem nebyly dluhy hrazeny ani 
částečně, RM nebyla smlouva již dále prodloužena, nájemník v současné době byt vyklidil, 
ale dosud nepřipojil na energie a nepředal SMMJ zpět. Předání bytu je s nájemníkem 
domluveno na 16.2.2012.
BK bere na vědomí.

Gžugová Renáta, Bezručova 506 – žádost o výměnu bytu z důvodu nevyhovujícího 
hygienického a technického stavu stávajícího bytu. Na základě vyjádření SMMJ je byt 
opravdu ve špatném stavu. Nelze přesně identifikovat důvod tohoto stavu, nájemníci 
neprovádí všechny úkony (údržbu), které jsou jejich povinnostmi. Donedávna chyběla jedna 
tabule skla v okně bytu, ta již byla nájemníky dodána. V bytě o velikost 1+1 (40 m2) se 
zdržuje 5 osob (resp. 6 ?s malým dítětem), je v něm vlhkost a zvýšený výskyt plísně.
Žadatelka byla pozvána již na minulou BK (viz zápis BK č.5) s tím, že v současné době 
nesplňuje podmínku bezdlužnosti. Na BK ji bylo doporučeno dluhy uhradit, žadatelka na to 
byla v 11/2011 upozorněna i písemně.
BK doporučuje znovu vyzvat nájemnici k úhradě dluhů a následně reagovat na případné 
zveřejnění  volných bytů.

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

Jech Jaroslav, Čechova 2145, Jeseník
Sytařová Halyna, Jeseník
Štěpánková Ludmila, Masarykovo nám.167, Jeseník
Tota Jiří, Jánského 341, Česká Ves (zaměstnán u  TS Jeseník)
Jakubíková Radomila, U Koupaliště 454, Zlaté Hory (zaměstnána u ČD Jeseník)
Kotková Jana, Nábřežní 415, Jeseník
Borovcová Jarmila, Tyršova 1037/12, Jeseník
Beňaková Andrea, Bezručova 26 Jeseník

b)Nelze zařadit- nedoložen doklad o bezdlužnosti
Holomková Marcela, Šumperská 246, Jeseník

6. Ostatní
 informace o probíhajících prodejích nemovitostí z majetku města
 členka BK Ivana Ptáková oznámila ostatním členům BK, že se dalších jednání komise 

z důvodu změny bydliště již nezúčastní. Náhradník bude navržen KDU-ČSL. 
 Termíny dalších zasedání komise- termíny nebyly stanoveny, komise se bude 

scházet dle aktuální potřeby, zejména v závislosti na projednání nových a končících 
nájemních smluv.

Zapsala: Kamila Pecinová, tajemník komise
V Jeseníku dne 16.02.2012

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.




