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Zápis č. 11/2013

Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 02. dubna 2013 v zasedací 
místnosti Městského úřadu Tovární 1287

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

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

Tajemník komise:       paní Bc. Kamila Pecinová
Pozvaní : za SMMJ paní Anna Štrbová,
                                       za ÚP paní Danuše Jobová,

pan Roman Maďar, paní Krystina Himová, manželé Kolajovi, paní 
Sandra Mandátová, manželé Kančiovi, paní Eva Mižkárová, manželé 
Žigovi, pan Andrej Maďar, paní Ludmila Kaziórová, manželé 
Brisslingerovi, paní Iveta Maďarová.

Program :
1. Zahájení
2. Žadatelé o nájem bytů (na základě zveřejnění na úřední desce města) – Tylova č.p.652, 

byt 2+1 cca 49 m2
3. Pozvaní nájemníci městských bytů s evidovanými dluhy na nájemném, příp. vůči městu, 

z důvodu prodloužení, resp.neprodloužení nájemních smluv
4. Informace o záležitostech, řešených na minulých zasedáních BK
5. Ostatní 

________________________

1. Zahájení 
Organizační záležitosti BK.

2. Pozvaní žadatelé o nájem bytu - na základě zveřejnění na úřední desce města

(zveřejněn byt 2+1 ta ul. Tylova č.p.652 v Jeseníku):
 Roman Maďar, Tylova 652, Jeseník (veden v pořadníku od 4.9.2012)
 Krystina Himová, Vrchlického 1251/3, Jeseník (v pořadníku vedena není)

Na jednání komise se dostavili oba žadatelé.

Pan Roman Maďar – v současně době bydlí v nemovitosti č. p. 652 na ul. Tylova v Jeseníku
s rodiči, tč. bez pracovního poměru a bez vlastních příjmů. Byt potřebuje z důvodu 
částečného uvolnění  bytu rodičů (byt o velikosti 3+1, jeden ze sourozenců je tělesně 
postižený a potřebuje svůj prostor).

Paní Krystina Himová – bydlí s přítelem a dítětem v podnájmu v malém bytě na ul. 
Vrchlického. Přítel pracuje, žadatelka je na MD, s výší nájmu i kauce je srozuměna.

BK po projednání doporučuje:
Přidělení bytu 2+1 o velikosti 49 m2 v nemovitosti č. p. 652 na ul. Tylova paní Krystině 
Himové a to vzhledem k velikosti bytu a existenci příjmů žadatelky.
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3. Pozvaní nájemníci městských bytů s evidovanými dluhy na nájemném, 
příp. vůči městu, z důvodu prodloužení, resp.neprodloužení nájemních 
smluv - (15,10 -15,40 hod.)

 Manželé Kocajovi, Rejvízská 84, nájemní smlouva končí k 30.4.2013
Na jednání komise se dostavil pan Kocaj. Přiznává dluh vůči městu (vůči SMMJ nemá), 
dopoledne se domluvil na právním a personálním oddělení městského úřadu na 
splátkování dluhu a to ve výši 1.000 Kč/měsíc, čímž by dluh měl být uhrazen během 3
měsíců.
BK po projednání doporučuje prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2013, kdy bude 
ověřeno, zda k úhradě dluhu opravdu došlo. V opačném případě bude navrženo další 
řešení v závislosti na  aktuálním stavu osobního účtu nájemníka.

 Paní Sandra Mandátová, Tylova 652, nájemní smlouva končí k 30.4.2013
Žadatelka se z jednání bytové komise tajemnici BK omluvila (během týdne je 
v zaměstnání mimo Jeseník).  Část dluhu již uhradila, zbytek se zavázala uhradit do 
konce dubna 2013.
BK po projednání doporučuje prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2013, kdy bude 
ověřeno, zda k úhradě dluhu opravdu došlo. V opačném případě bude navrženo další 
řešení v závislosti na  aktuálním stavu osobního účtu nájemníka.

 Manželé Kančiovi, Tylova č.p.652, nájemní smlouva končí k 30.4.2013
Na jednání bytové komise se dostavila paní Kančiová. Dluh vůči SMMJ (cca 10 tis.) 
i městu uznává, dopoledne se byli domluvit na  právním a personálním oddělení 
městského úřadu na splátkování dluhu, jsou domluveni i na splácení dluhu u SMMJ.
Pracovnicí SMMJ byla paní Kančiová upozorněna, že ke splátkám SMMJ nedochází 
v plné domluvené výši, jelikož není plně hrazen běžný nájem, proto je tento doplácen 
ze splátek dluhů. Paní Kančiová slíbila zvýšení splátek, manžel má od května 2013 
slíbenou práci, předpokládá, že dluhy uhradí do 06/2013.
BK po projednání doporučuje prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2013, kdy bude 
ověřeno, zda k úhradě dluhu opravdu došlo. V opačném případě bude navrženo další 
řešení v závislosti na  aktuálním stavu osobního účtu nájemníka.

 Paní Eva Mižikarová, Lipovská č.p.100, nájemní smlouva končí k 30.4.2013
Nájemnice se na jednání dostavila, dluh vůči městu přiznala s tím, že jej splácí. 
Vzhledem k tomu, že dluh, jak nájemnice uvedla, je vysoký a splátky činí pouze 200 
Kč/měsíc, bylo jí komisí důrazně doporučeno domluvit se s právním oddělením na 
vyšších splátkách tak, aby byl časový horizont zaplacení dluhu v co nejkratší době – v 
řádech měsíců a ne let (čemuž odpovídalo původní nastavení splátek).
BK po projednání doporučuje prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2013, kdy bude 
ověřeno splácení a aktuálním stav osobního účtu nájemníka a v souvislostí s tím 
navrženo další řešení.
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 Manželé Žigovi, Vodní č.p.225, nájemní smlouva končí k 30.6.2013
Na jednání komise se dostavila paní Žigová. Přiznala dluh vůči SMMJ (cca 16.tis.) i 
dluh vůči městu. V bytě bydlí s manželem a dětmi (celkem 7 osob), v současné době 
ona ani manžel nepracují, od května možná práci mít budou. Uvedla, že dluh vůči 
SMMJ splácí, pracovnicí SMMJ byla ovšem upozorněna na to, že ke splátkám SMMJ 
nedochází v plné domluvené výši, jelikož není plně hrazen běžný nájem, proto je 
tento doplácen ze splátek dluhů. Paní Žigová slíbila úhradu dluhů během dubna 2013.
BK po projednání doporučuje zatím smlouvu neprodlužovat a před koncem jejího 
vypršení bude ověřeno, zda k úhradě dluhu opravdu došlo. V opačném případě bude 
navrženo další řešení v závislosti na  aktuálním stavu osobního účtu nájemníků.

 Pan Andrej Maďar, Lipovská č.p.100, nájemní smlouva končí k 30.6.2013
Nájemník se na jednání komise dostavil, dluhy vůči SMMJ (cca 4.tis.Kč) i městu uznal.
Dopoledne se byl domluvit na  právním a personálním oddělení městského úřadu na 
splátkování dluhu, je domluven i na splácení dluhu u SMMJ a to ve výši 500 Kč/měsíc.
BK po projednání doporučuje zatím smlouvu neprodlužovat a před koncem jejího 
vypršení znovu vyhodnotit případné dluhy a další řešení doporučit v závislosti na  
aktuálním stavu osobního účtu nájemníka. Panu Maďarovi BK doporučuje do splácení 
zaangažovat i svého syna, který s ním bydlí a má svůj příjem (část dluhu vůči městu je 
navíc jeho).

 Paní Ludmila Kaziórová, Tyršova č.p.258, nájemní smlouva končí k 30.6.2013
Nájemnice se na jednání komise dostavila, dluh vůči městu nemá, vůči SMMJ dluh 
uznala (cca 15.tis.Kč). Pracuje, v bytě bydlí s dcerou, která by měla nastoupit do 
zaměstnání (brigádu), druhá s dcer v současné době pracuje v Praze, v bytě zůstaly 
bydlet její 2 děti. Nájemnice si vyřizuje u svého zaměstnavatele půjčku, tou 
předpokládá uhradit většinu svého dluhu, zbytek doplatí v co nejkratší době.
BK po projednání doporučuje zatím smlouvu neprodlužovat a před koncem jejího 
vypršení znovu vyhodnotit případné dluhy a další řešení doporučit v závislosti na  
aktuálním stavu osobního účtu nájemníka.

 Manželé Brisslingerovi, Tylova č.p.652, nájemní smlouva končí k 30.6.2013
Na jednání komise se dostavil pan Brisslinger, uznal dluh vůči SMMJ (4.800 Kč), vůči 
městu dluhy nemá,to potvrdil i dokladem p bezdlužnosti. Dluh u SMMJ splácí ve výši 
700 - 1300 Kč/měsíc dle svých finančních  možností.
BK po projednání doporučuje zatím smlouvu neprodlužovat a před koncem jejího 
vypršení znovu vyhodnotit případné dluhy a další řešení doporučit v závislosti na  
aktuálním stavu osobního účtu nájemníka.

 Paní Iveta Maďarová, Lipovská č.p.100, nájemní smlouva končí k 30.4.2013
Nájemnice se na jednání komise dostavila, uznala dluh vůči městu s tím, že je bude 
splácet. Vzhledem tomu, že přiznaný dluh je vysoký, BK nájemnici doporučila splátky
pokud možno v co nejvyšší výši, alespoň 1.000 Kč/měsíc tak, aby byl časový horizont 
zaplacení dluhu v co nejkratší době – v řádech měsíců a ne let.
BK po projednání doporučuje prodloužení nájemní smlouvy do 30.6.2013, kdy bude 
znovu vyhodnocen stav případných dluhů a navrženo další řešení v závislosti na  
aktuálním stavu osobního účtu nájemníka.
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4. Informace o záležitostech, řešených na minulých zasedáních BK
 Byt 3+1(112 m2) Lipovská č.p.94 (areál pronajatý společnosti AUTO BPK), zveřejněn 

na úřední desce města za snížené nájemné 31 Kč/m2/měsíc - částečná kompenzace za 
vyšší náklady na vytápění bytu v zimním období

 Alžbeta Ščerbová – rodinou bylo přislíbeno, že dohlédnou na splácení (dluh vůči 
SMMJ ve výši cca 8.tis.Kč). Bude vyhodnoceno na další bytové komisi. Otázku užívání 
bytu  bez nájemní smlouvy (pro případ prodeje nemovitosti) splácení ovšem neřeší, 
problém přetrvává

 otázka změn smluv z doby určité na doby neurčité u plánovaných prodejů
nemovitostí z majetku města – bylo projednáno radou města, k materiálu nebylo 
přijato usnesení.
BK trvá na svém názoru, že by bylo vhodné provést změnu nájemních smluv před 
prodejem nemovitostí tak, jako u předchozích prodejů (schválených RM 19.10.2011). 
Nejedná se o dlužníky a dvěma z nich byly byty přiděleny dle „pořadníku“ (panu 
Polešenskému po 9 letech od podání žádosti, paní Vlachopulosové po 2 letech). 
Nájemní smlouvy u těchto nájemníků by byly dle pravidel navrženy na změnu po 
třech letech nájemního vztahu, pokud by nedošlo k prodeji nemovitostí (pan 
Polešenský má smlouvu od 01/2011, paní Vlachopulosová od 04/2012).

5. Ostatní 
 volné byty na zveřejnění:

Vodní č.p. 225 byt č.3 (cca 53 m2) –  navržen na zveřejnění na úřední desce města
Vodní č.p.225 byt č.4  (cca 36 m2)  – navržen na zveřejnění na úřední desce města

 další jednání komise se uskuteční na začátku června 2013 

Zapsala: Bc. Kamila Pecinová, tajemník komise
V Jeseníku dne 03.04.2013

Monika Plháková, v.r.
Předseda bytové komise




