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Zápis č. 7/2012

Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 2. května 2012 v zasedací 
místnosti Městského úřadu Tovární 1287

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

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

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

paní Dorota Kančiová, paní Jana Kotková DiS., paní Jana Jákimová, pan 
Jiří Horník, pan Bořivoj Habr, paní Olga Gáborová

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 
Informace tajemníka komise o tom, že počet členů komise bude doplněn (po odstoupení
paní Ivany Ptákové) až na příští zasedání.

2. Pozvaní žadatelé o nájem bytů - (15,10 -15,30 hod.)
a) Na základě zveřejnění na úřední desce města:
 Purkyňova č.p.802 (3+1 102 m2)
 Školní č.p.54 (1+1 62 m2),
 Janáčkova  č.p.753 (2+1 62 m2)

1) O byt Purkyňova 802  neprojevil zájem žádný žadatel

2) O byt Školní č.p.54 projevili zájem tito žadatelé:  
- paní Dorota Kančiová, Tylova č.p.652, v evidenci vedena od 11/2011. Žadatelka t.č. 

na mateřské dovolené, v současné době bydlí s přítelem a 2 dětmi u rodičů. S výší
kauce i nájmu byla žadatelka vyrozuměna.

- paní Jana Kotková, DiS., Nábřežní 415, Jeseník, v evidenci vedena od 2/2012. Je 
zaměstnána u centra sociálních služeb Olomouckého kraje PO, v současné době bydlí 
v podnájmu, ze kterého musí odejít.

- paní Jana Jákimová, v současné době na MD, bydlí s druhem v podnájmu na 
nám.Svobody 828 v Jeseníku. Žadatelka má zájem o byt Školní 54, případně 
Janáčkova 753. S výši nájmu i kauce je srozuměna, do bytu se plánuje stěhovat sama, 
bez druha.
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- pan Bořivoj Habr, Schubertova 579/1, Jeseník, v evidenci žadatelů veden od 08/2011. 
Žadatel je v částečném ID žije v podnájmu. Žádá o  byt Školní 54, případně Janáčkova 
753, s výší nájmu i kauce je srozuměn, do bytu plánuje se stěhovat sám.

3) O byt Janáčkova č.p.753 projevil zájem žadatelé:  

- pan Jiří Horník, Masarykovo nám. 167/1, Jeseník, v evidenci žadatelů není veden. 
V současné době je žadatel veden na ÚP, družka pracuje. Žádá o  byt Janáčkova 753, 
do bytu plánuje se stěhovat s družkou a synem, s výší nájmu i kauce je srozuměn.

- Paní Jana Jákimová a pan Bořivoj Habr - jako o náhradní byt (viz výše)

BK po projednání doporučuje :
 Přidělení bytu Školní 54 paní Janě Kotkové, DiS., s tím, že v případě neuzavření 

nájemní smlouvy doporučuje schválit náhradníkem p. Bořivoje Habra.
 Přidělení bytu Janáčkova 753 panu Jiřímu Horníkovi, s tím, že v případě 

neuzavření nájemní smlouvy doporučuje schválit náhradníkem paní Janu 
Jákimovou.

 Paní Dorotě Kančiové BK doporučila podat žádost o nájem uvolněného bytu 
v nemovitosti Tylova 652.

 Nové zveřejnění nájmu bytu Purkyňova 802 na úřední desce města vzhledem 
k tomu, že o něj neprojevil žádný z žadatelů.

b) Žadatelé (na vlastní žádost) 
Paní Olga Gáborová, Vančurova 538, Jeseník, která požádala o výměnu bytu - na jednání 
bytové komise se nedostavila.
BK doporučuje  žadatelce odpovědět, že nájem bytu si nájemníci standardně zajišťují sami 
a v případě zájmu o nájem bytu v nemovitosti č.p.258 jí doporučit sledovat úřední desku 
města a v případě zveřejnění pronájmu bytu reagovat dle podmínek tohoto zveřejnění.

3. Prodloužení nájemních smluv končících od 1.6. – 31.8.2012

Brisslinger František, Tylova 652, č.b. 4
doba nájmu: 1.3.2011 – 30.6.2012  
Ke dni 20.4.2012  na nájemném nedluží, na popl. z prodlení dluží 31.003 Kč - splácí
Smlouvu prodloužit do 31.12.2012

Maďar Andrej, Lipovská 100, č.b. 1
doba nájmu: 1.7.2011 – 30.6.2012 
Ke dni 20.4.2012 nedluží 
Smlouvu prodloužit do 31.12.2012

Boétheia-spol.kř.pom., Lipovská 100, č.b. 6
doba nájmu: 1.7.2011 – 30.6.2012 
Ke dni 20.4.2012 nedluží 
Smlouvu prodloužit do 30.6.2013
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Březíková Marie, Šumperská 51, č.b. 5
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.6.2012  smlouva o dočasném ubytování
Ke dni 20.4.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.12.2012

Janišová Marie, Šumperská 51, č.b. 6
doba nájmu: 1.3.2012 – 31.8.2012  smlouva o dočasném ubytování
Ke dni 20.4.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 28.2.2013

ZUŠ Jeseník, Školní 25, č.b. 4
doba nájmu: 1.7.2011 – 30.6.2012 
Ke dni 20.4.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 30.6.2013

Novák Michal, Bezručova 26, č.b. 17
doba nájmu: 1.7.2011 – 30.6.2012 
Ke dni 20.4.2012 nedluží 
Smlouvu prodloužit do 31.12.2012

Boétheia-spol.kř.pom., Vodní 225, č.b. 1
doba nájmu: 1.7.2011 – 30.6.2012 
Ke dni 20.4.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 30.6.2013

Kaziórová Ludmila, Tyršova 258, č.b. 6
doba nájmu: 1.7.2011 – 30.6.2012 
Ke dni 20.4.2012 dluží na nájemném 2.530 Kč
Smlouvu prodloužit do 31.12.2012

Kořenková Ivana, Průchodní 373, č.b. 1
doba nájmu: 1.7.2011 – 30.6.2012 
Ke dni 20.4.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.12.2012

Mandátová Sandra, Tylova 652, č.b. 1
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.6.2012  
Ke dni 20.4.2012 dluží na nájemném 5.200 Kč
Smlouvu prodloužit do 31.12.2012

Mandátová Zuzana, Tylova 652, č.b. 5
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.6.2012  
Ke dni 20.4.2012 dluží na nájemném 3.675 Kč
Smlouvu prodloužit do 31.12.2012
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Rybová Veronika, Bezručova 244, č.b. 11
doba nájmu: 1.9.2011 – 31.8.2012 
Ke dni 20.4.2012 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.8.2013

4. Informace o projednávaných záležitostech na minulých BK

Paní Helena Finková, Školní 25, Jeseník
Vzhledem k tomu, že dluhy, evidované při minulém prodlužování nájemní smlouvy nebyly uhrazena 
(naopak vzrostly na dvojnásobek), smlouva již radou města prodloužena nebyla a nájemnice byla 
vyzvána k vrácení bytu.

5. Nové žádosti o byt - prověřené, lze zařadit
Večerková Hana, Beskydská 1302/4, Jeseník
Musilová Hana, Čermákova 2065/10, Velké Meziříčí (splňuje podmínku zaměstnání)
Vlachopulos Janis, Klicperova 948/13, Jeseník
Pupíková Kamila, Mánesova 610/4, Jeseník

Žádost k vyřazení :
Řezníková Bronislava, Na Úbočí 1296, Jeseník – na vlastní žádost
Vlahopulosová Kristina, Klicperova 948, Jeseník – uzavřena nájemní smlouva na byt 
(Bezručova 26)

6. Ostatní
 informace o probíhajících prodejích nemovitostí z majetku města

Zapsala: Bc. Kamila Pecinová, tajemník komise
V Jeseníku dne 02.05.2012

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.




