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Zápis č. 9/2012

Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 18. října 2012 v zasedací 
místnosti Městského úřadu Tovární 1287

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

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

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

za MěÚ Jeseník Mgr.Jiří Kovalčík, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
paní Jolana Lacková, paní Martina Gáborová, paní Helena Jákimová, 
SPK Boétheia Jeseník, paní Renata Džugová

Program :
1. Zahájení
2. Pozvaní žadatelé o nájem bytů (na základě zveřejnění na úřední desce města) 

– Tyršova č.p.258 (2 byty 1+1, 39m2 + 73m2), Dukelská 718 (2+1, 114 m2)
3. Pozvaní žadatelé na vlastní žádost 
4. Prodloužení končících nájemních smluv
5. Informace o záležitostech, řešených na minulých zasedáních BK
6. Nové žádosti o byt
7. Ostatní 

- žádost manželů Havlových o změnu smlouvy (z podnájemní na nájemní)
- volné byty
- informace o probíhajících prodejích nemovitostí z majetku města

____________

1. Zahájení 
Informace tajemníka komise o tom, že počet členů komise bude doplněn (po odstoupení 
paní Ivany Ptákové) až na příští zasedání.
Kontrola účasti členů komise na jejích jednáních v roce 2012

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

 paní Jolana Lacková, Revoluční 140  (v pořadníku od 2006) – žádá o větší  z bytů 1+1 
(73m2) na Tyršově ul. 258.
Žadatelka uvedla, že v současné době bydlí 1 pokoji bez koupelny, bydlí s druhem a 4 
dětmi a že čekají další dítě. Byt 1+1 by jim stačil, s výší kauce i nájmu je srozuměna.

 paní Martina Gáborová,  Masarykovo nám.1/167  (v pořadníku od 06/2012) – žádá o 
větší z bytů na Tyršově ul. 258, případně o byt Dukelská 718. 
Žadatelka na jedná bytové komise uvedla, že v současné době bydlí u rodičů ve 
Velkých Kuněticích, chtěla by se osamostatnit. V Jeseníku si v současné době hledá 
práci. Vzhledem k tomu, že je sama, stačil by jí i menší byt v nemovitosti na Tyršově 
ulici. S výší kauce i nájmu je srozuměna.
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 paní Helena Jákimová, Masarykovo nám.1/167 – žádost o větší z bytů  Tyršova 258, 
do kterého by se chtěla nastěhovat se 2 ze svých dětí.
Na dotaz ohledně existence dluhů žadatelka potvrdila, že dluží jak městu tak i správci 
bytů. Dle svého vyjádření dluhy zaplatí, ale nejdříve potřebuje byt. 

 SPK Boétheia Jeseník – v rámci snahy o provázání bytového fondu města se 
systémem prostupného bydlení žádá sdružení o všechny 3 zveřejněné byty. Na 
bytovou komisi se za SKP dostavil pan Vít Laštovica a Bc. Jan Dorničák a za odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník Mgr. Jiří Kovalčík. Zástupci SKP Boétheia
komisi seznámili s Terénním programem prostupného bydlení, ve kterém se snaží 
svým klientům poskytovat podporu a pomoc při získávání vlastního bydlení návazně
v několika stupních. SKP žádá o přidělení bytů pro potřeby svých klientů, městu 
Jeseník nabízí garanci úhrad nájemného, kdy klienti budou v bytech ubytováni 
v pozicích podnájemníků. Bytová komise byla tajemnicí komise seznámena s tím, že 
některé byty již jsou takto využívány a fungují (Školní 54, Lipovská 100, Vodní 225).  
Vzhledem k tomu, že Terénní program v současné době nevlastní žádné prostředky 
k úhradě vratných kaucí, žádá SKP Boétheia radu města o odpuštění jistiny na byt.

BK po projednání doporučuje:
Přidělení bytu 1+1 o velikosti 73 m2 v nemovitosti č.p.258 na ul. Tyršova paní Jolaně Lackové, 
přidělení bytu 1+1 o velikosti 39 m2 tamtéž paní Martině Gáborové, přidělení bytu 2+1 
v nemovitosti č.p.718 na ul. Dukelská v Jeseníku SKP Boétheia.
Paní Jákimové BK doporučuje nejprve uhradit dluhy vůči městu i SMMJ, do té doby nebude 
možné přidělení bytu doporučit.

3. Žadatelka na vlastní žádost:

 paní Renata Džugová, Bezručova 506 v Jeseníku
Žadatelka je nájemnicí bytu v domě, který byl k 1.10.2012 prodán třetí osobě (firma 
HAKO spol. s r.o.). Vzhledem k dluhům nebyla nájemnici před prodejem změněna 
nájemní smlouva z doby určité na dobu neurčitou, smlouva ji tedy končí 31.12.2012. 
Dle rozhovoru  nájemnice s novým majitelem (dle jejího sdělení) ji tato smlouva 
nebude prodloužena. Paní Džugová žádá tedy o přidělení jiného bytu.

Žadatelka se na jednání bytové komise nedostavila. 
Komise je však se situací žadatelky seznámena, paní Džugová byla přítomna na 
jednání komise dne 15.11.2011 (s žádostí o přidělení většího bytu), kdy byla výslovně 
upozorněna na to, že si má ověřit existenci dluhů vůči městu a vzhledem 
k plánovanému prodeji nemovitosti má situaci s dluhy řešit co nejdříve. Paní Džugová
komisi 15.11.2011 sdělila, že dluhy jí nezajímají, jelikož jsou jejího manžela. Byla tedy 
upozorněna, že v případě přidělení bytu je dle „Pravidel pro výběr nájemců 
městských bytů“ nutná bezdlužnost všech členů domácnosti a proto v případě snahy 
o přidělení jiného bytu je nutno dluhy řešit. Žadatelce bylo tenkrát komisí 
doporučeno nejprve uhradit dluhy a následně znovu požádat o nájem některého 
z aktuálně uvolněných bytů na základě zveřejnění na úřední desce. Na tuto 
skutečnost byla nájemnice upozorněna i písemně v prosinci 2011.
Vzhledem k tomu, že stav s dluhy zůstává nezměněn, doporučuje BK žadatelku 
vyrozumět o tom, že svou situaci musí řešit sama, např.domluvou s novým majitelem 
nemovitosti apod.
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4. Prodloužení končících nájemních smluv - do  28.2.2013

a) bez dluhů
Mandátová Zuzana, Tylova 652, č.b. 5
doba nájmu: 1.7.2012 do 31.12.2012  
Ke dni 12.10.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 30.9.2013

Druhan Michal, Tylova 652, č.b. 9
doba nájmu: 20.8.2012 do 30.1.2013  
Ke dni 12.10.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.1.2014

Mrosek Roman, Průchodní 373, č.b. 2
doba nájmu: 1.2.2012 do 28.2.2013  
Ke dni 12.10.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 28.2.2014

Gábor Ľudovít, Tylova 652, č.b. 3
doba nájmu: 1.5.2012 do 28.2.2013  
Ke dni 12.10.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 28.2.2014

Mgr. Pavlíček Patrik, U Kasáren 1268, č.b. 3
doba nájmu: 1.5.2012 do 28.2.2013  
Ke dni 12.10.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 28.2.2014

Ing. Janků Věra, Školní 56, č.b. 1
doba nájmu: 1.2.2012 do 31.1.2013  
Ke dni 12.10.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit.

b) s dluhy 
      návrh na prodloužení na maximálně 6 měsíců - dle „Pravidel pro výběr nájemců“

Březíková Marie, Šumperská 51, č.b. 5
Smlouva o dočasném ubytování od 1.7.2012 do 31.12.2012  
Ke dni 12.10.2012 dluží za vyúčtování služeb za rok 2011 304,- Kč (splácí).
Smlouvu prodloužit do 30.6.2013

Maďar Andrej, Lipovská 100, č.b. 1
doba nájmu: 1.7.2012 do 31.12.2012  
Ke dni 12.10.2012 dluží za vyúčtování služeb za rok 2011 7.131,- Kč (splácí).
Smlouvu prodloužit do 30.6.2013
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Kulik Marek, Priessnitzova 175, č.b. 1
doba nájmu: 3.11.2011 – 31.12.2012  
Ke dni 12.10.2012 dluží na nájemném 5.511,- Kč.
Smlouvu prodloužit do 30.6.2013

Kaziórová Ludmila, Tyršova 258, č.b. 6
doba nájmu: 1.7.2012 do 31.12.2012  
Ke dni 12.10.2012 dluží na nájemném 2.400,- Kč, na sankcích 2.198,- Kč.
Smlouvu prodloužit do 30.6.2013

Kořenková Ivana, Průchodní 373, č.b. 1
doba nájmu: 1.7.2012 do 31.12.2012  
Ke dni 12.10.2012 dluh u města
Smlouvu prodloužit do 30.6.2013

Mandátová Sandra, Tylova 652, č.b. 1
doba nájmu: 1.7.2012 do 31.12.2012  
Ke dni 12.10.2012 dluží na nájemném 9.848,- Kč a na sankcích 674,- Kč.
Smlouvu prodloužit do 30.4.2013

Brisslinger František, Tylova 652, č.b. 4
doba nájmu: 1.7.2012 do 31.12.2012  
Ke dni 12.10.2012 dluží na poplatcích z prodlení 10.019,- Kč (splácí).
Smlouvu prodloužit do 30.6.2013

Kučerová Eva, Tylova 652, č.b. 8
doba nájmu: 1.12.2011 do 31.12.2012  
Ke dni 12.10.2012 dluží na nájemném 9.836,- Kč.
Smlouvu prodloužit do 30.4.2013

Janišová Marie, Šumperská 51, č.b. 6
Smlouva o dočasném ubytování od 1.9.2012 do 28.2.2013  
Ke dni 12.10.2012 dluží za vyúčtování služeb za rok 2011 15.276,- Kč (splácí).
Smlouvu prodloužit do 31.8.2013

Drinková Lucie, Vodní 225, č.b. 4
doba nájmu: 1.2.2012 do 31.1.2013  
Ke dni 12.10.2012 na nájemném nedluží, dluží u města.
Smlouvu prodloužit do 31.7.2013

Novák Michal, Bezručova 26, č.b. 17
doba nájmu: 1.7.2012 do 31.12.2012  
Ke dni 12.10.2012 nedluží na nájemném, dluží u města.
Smlouvu prodloužit do 30.6.2013.
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5. Informace o záležitostech, řešených na minulých zasedáních BK
- RM vzala na vědomí výsledek projednání radou města možné pomoci paní 

Chadrabové (RM vzato na vědomí)
- Paní Gáborové bylo zasláno vyrozumění o prodeji domu, následně se byl druh 

opět informovat na možnost výměny bytů. Jelikož má p.Gáborová smlouvu na 
dobu neurčitou, byli odkázáni na jednání o případném vybavení bytu s novým 
majitelem

6. Nové žádosti o byt
prověřené, lze zařadit

- paní Jana Hrubá, Nám. Svobody 823, Jeseník

7. Ostatní 
 Žádost manželů Havlových - bytem Školní č.p.25 v Jeseníku. Nájemcem bytu je ZUŠ 

Jeseník, žadatelé jsou podnájemníci (jedná se o zaměstnance ZUŠ), byt dostali, když 
se přihlásili o místo učitelů na základě inzerátu.
V současné době probíhá prodej nemovitosti č.p.25 (prodej bytových jednotek), ZUŠ 
o koupi nemá zájem, manželé Havlovi jako podnájemníci nemají předkupní právo. 
Žádají proto o uzavření nájemní smlouvy, aby v rámci předkupního práva mohli byt 
odkoupit. V opačném případě by se manželé Havlovi museli zúčastnit prodeje bytu 
tzv. obálkovou metodou, kdy by byt nemuseli nakonec „vysoutěžit“.
Vzhledem k tomu, že i při případném uvolnění bytu je předpoklad, že tento již 
nebude obsazován a prodávám prázdný (tak, jako ostatní bytové jednotky navržené k 
prodeji) BK souhlasí s možným řešením, které bude předloženo radě města: ukončení 
nájemní smlouvy se ZUŠ, uzavření smlouvy se současnými podnájemníky, tj. manželi 
Havlovými a těm následně byt nabídnout k odkoupení,

 volné byty :
Lipovská č.p. 94 – byt bude zveřejněn, během zveřejnění bude uveden do 
užíváníschopného stavu,

 v současné době jsou ve výpovědi nájemní smlouvy (výpovědi ze strany města i 
nájemců) na 3 byty, po uvolnění bude radě města předložen návrh na zveřejnění 
jejich pronájmu na úřední desce města,

 informace o probíhajících prodejích nemovitostí z majetku města,
 předpokládaný termín dalšího jednání bytové komise – leden 2013.

Zapsala: Bc. Kamila Pecinová, tajemník komise
V Jeseníku dne 22.10.2012

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.




