
1

Zápis č. 17/2014

Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 9.září 2014 v zasedací 
místnosti Městského úřadu Tovární 1287

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

Přítomni: paní Monika Plháková, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, 
Omluveni: paní Alena Kurincová, pan RNDr. Oldřich Vysloužil
Tajemník komise:       paní Bc. Kamila Pecinová
Pozvaní: paní Mižikárová, paní Krystina Himová, paní Libuše Potěšilová,           

manželé Macounovi, paní Hana Balászová, paní Renáta a Bartoloměj 
Džugovi

Program :
1. Zahájení
2. Informace o volných bytech
3. Informace o prodané nemovitosti č.p.100 – náhradní byty nájemníkům
4. Pozvaní žadatelé o byty (na základě zveřejnění na úřední desce):
5. Prodloužení nájemní smluv u městských bytů 
6. Nová žádost
7. Situace v bytovém domě č.p.652 na ul. Tylova v Jeseníku
8. Ostatní – organizační záležitosti

________________________

1. Zahájení 

2. Informace o volných bytech, zveřejněných na úřední desce:
Po zveřejnění 
- Vodní ul. č.p.225, 2+1 (69 m2) – žádný zájemce
- Šumperská č.p.51, 1+1 (74 m2) – žádný zájemce

BK navrhuje nové zveřejnění, u bytu na Vodní, kde se opakovaně nehlásí žádný 
zájemce navrhuje zvážit snížení nájemného

- Tyršova ul.č.p.258  byt 1+1 (45m2), žadatelka Eva Mižikárová. Proti přidělení bytu 
této nájemnici obdrželo město Jeseník otevřený dopis majitele sousední 
nemovitosti.

- U Kasáren 1264 byt 2+1 (57m2), žadatelé – paní Mižikárová Eva, Potěšilová Lucie, 
Himová Krystina, Jiří Macoun, Balaszová Hana

Současně zveřejněné byty
- Janáčkova 753 byt 1+1 (44 m2)
- Priessnitzova 175 byt 3+0 (137 m2) – předpoklad nového zveřejnění současně 

s uvolňovaným nebytovým prostorem (kavárna) v objektu
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3. Informace o prodané nemovitosti č.p.100 a přidělování náhradních bytů ve vlastnictví 
města
S nájemníky v nemovitosti č.p. 100 byly před jejím prodejem uzavřeny nájemní smlouvy 
na dobu určitou do 30.9.2014. Současný vlastník již smlouvy dále nemá zájem 
prodlužovat. Paní Maďarové (2 dospělí, 4 děti -r. 1999, 2002, 2x2004, 2005, 2006) a 
panu Maďarovi (se synem, kterého má ve své péči) bylo radou města schváleno 
přidělení 2 bytů v nemovitosti č.p.84 na ul. Rejvízská, paní Mižikárová opakovaně žádá o 
přidělení jiného městského bytu – viz body dále.  
U nemovitosti č.p. 84, kam se Maďrovi stěhují, ovšem v současné době probíhá jednání 
o prodeji. V případě, že se tento prodej uskuteční, je pravděpodobné, že 31.3.2015 
skončí nájemní smlouvy jak Maďarovým, tak i Kocajovým a panu Polešenskému, kteří 
mají rovněž nájem na dobu určitou. V tom případě lze předpokládat, že v roce 2015 se 
všichni opět obrátí na město s žádostí o jiné byty.

4. Pozvaní žadatelé o byt :
paní Eva Mižikárová
Nájemnice domu Lipovská č.p. 100 – viz bod 3) – žádá o přidělení bytu 1+1 na 
ul.Tyršova nebo 2+1 na ul.U Kasáren 1264 („kachlíkáče“).
Paní Mižikárová v minulosti žádala o přidělení bytu v nem. č.p.225 na ul. Vodní 
v Jeseníku. Město Jeseník současně obdrželo petici nájemníků a majitelů okolních 
nemovitostí proti přidělení bytu této žadatelce.
Následně paní Mižikárová požádala o přidělení bytu v nemovitosti č.p.258 na ul. 
Tyršova. Proti tomuto bytu město obdrželo otevřený dopis majitele sousední 
nemovitosti s poukázáním na skutečnost, že v tomto domě již jedna sociálně slabá 
rodina bydlí, u ní se stahují příbuzní, v domě a jeho okolí způsobují nepořádek, hluk…
Z tohoto důvodu a z důvodu záměru paní Mižikárové se odstěhovat z Jeseníku jí rada 
města v srpnu 2014 nájem bytu neschválila a pronájem bytu byl znovu zveřejněn.
Nyní paní Mižikárová o nájem žádá znovu, jako o požádala o nájem bytu v nemovitosti 
U Kasáren č.p.1264 (byt 2+1).
Stanovisko BK : vzhledem k tomu, že byla nemovitosti prodávána s nájemníky se 
smlouvami na dobu určitou, tato skutečnost byla kupujícímu známa a vzhledem k tomu, 
že dva byty město již pomohlo vlastníkovi uvolnit, má BK za to, že by se o poslední 
z nájemníků měl „postarat“ vlastník domu. V opačném případě mělo město nejprve 
vystěhovat nájemníky, nemovitost prodávat jako prázdnou, a je možné, že by pak byla 
výsledná kupní cena vyšší.

paní Krystina Himová, nájemnice z č.p.652 na ul.Tylova (tj. nájemnice města)
Paní Himová se na jednání komise dostavila. Žádá o přidělení náhradního bytu z důvodu 
nevyhovujících podmínek v domě č.p.652 - neustálých rozbrojů, hádek, vyhrožování. 
Má strach, proto žádá o přidělení tohoto případně jiného bytu, kde nebude narušeno 
soužití s nájemníky.
Stanovisko BK: bytová komise sdělila paní Himové, o situaci ví, že se jí snaží řešit a 
žádala ji o strpení s tím, že jako řešení BK rozhodně nevidí stěhování všech ostatních 10
nájemníků z domu, kvůli sporům s jedním z nich

paní Libuše Potěšilová
Žadatelka je vedena v evidenci žadatelů (ode dne 13.2.2014). Je sama, pracuje.
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Manželé Macounovi, Beskydská 1302/4
Žadatelé se na jednání komise dostavili. Pan Macoun není v pořadníku žadatelů, je 
zdravotně postižený a o byt žádá ze zdravotních důvodů -  byt v nemovitosti č.p.1264 je
ve zvýšeném přízemí a je teplejší, než ten, který obývá v současnosti (ubytovna 
nemocnice). Navíc je v současném bytě koupelna, která je pro pana Macouna jako 
zdravotně postiženého nevyhovující. Pan Macoun v inv. důchodu, manželka pracuje 
v Jesenické nemocnici, s výší kauce a nájmu jsou srozuměni.

paní Hana Balászová, Msarykovo nám.157, Jeseník
Žadatelka není v pořadníku žadatelů, současně žádá o možnost splácení části kauce 
(paní Balászová by uhradila 5.000 Kč z celkové kauce 14.215 Kč a zbytek 9.215 by 
splácena po 1.000 Kč/měs).
Paní  Balászová se na jednání komise nedostavila.

BK po projednání doporučuje RM:
Přidělení bytu č.2  2+1 na ul. U Kasáren 1264 – manželům Macounovým, Beskydská 
1302/4, Jeseník, náhradnicí v případě neuzavření smlouvy schválit paní Potěšilovou.
Byt v nemovitosti č.p.258 na ul. Tyršova doporučuje BK paní Mižikárové nepřidělit a 
znovu jej zveřejnit. Paní Mižikárové doporučuje BK obrátit se s žádostí o pomoc při 
zajištěni nového bytu na nového vlastníka domu, případně se snažit o zajištění 
náhradního bytu vlastními silami.
Byty v nemovitosti č.p.51 na ul. Šumperská doporučuje BK se sníženým nájemným
znovu zveřejnit.
Byt v nemovitosti č.p.225 na ul. Vodní doporučuje BK znovu zveřejnit se sníženým 
nájemným.

5. Končící nájemní smlouvy od 31.10.2014 -  31.12.2014
a) s dluhy – nepozvaní nájemníci – dluhy splácí
Dle Pravidel pro výběr nájemců smlouvy lze prodloužit pouze na výjimku, udělenou 
radou města.

Březíková Marie, Šumperská 51, č.b. 5
doba nájmu: smlouva o dočasném ubytování od 1.7.2014 do 31.10.2014  
Ke dni 3.9.2014 dluží SMMJ vyúčt. služeb za r. 2013- 5098,- Kč a popl. z. prodlení 2345,-
Kč(splácí).
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 28.02.2015, kdy bude stav splácení znovu 
vyhodnocen.

Himová Krystina, Tylova 652, č.b. 8
doba nájmu: 1.7.2014 do 31.10.2014  
Ke dni 3.9.2014 dluží SMMJ vyúčt. služeb za r. 2013 -1406,- a popl. z prodlení 3618,- Kč 
(bude splácet)
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 28.02.2015, kdy bude stav splácení znovu 
vyhodnocen.

Kanči Ľubomír a Kančiová Kristina, Tylova 652, č.b. 10
doba nájmu: 1.7.2014. do 31.10.2014  
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Ke dni 3.9.2014 dluží SMMJ na nájemném 8026,- Kč (necelé dva nájmy), vyúčt. služeb za 
r. 2013 -11021,-  a  popl. z prodlení 6925,- Kč (splácí od července)
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 28.02.2015, kdy bude stav splácení znovu 
vyhodnocen.

Suchá Vlasta, Seifertova 689, č.b. 9
doba nájmu: 1.7.2014. do 31.10.2014  
Ke dni 3.9.2014 dluží SMMJ vyúčt. služeb za r. 2013 - 3547,- Kč a popl. z prodlení 567,-
Kč (splácí)
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 28.02.2015, kdy bude stav splácení znovu 
vyhodnocen.

Řeháková Lenka, Bezručova 26, č.b. 10
doba nájmu: 1.7.2014 do 31.10.2014  
Ke dni 3.9.2014 dluží SMMJ vyúčtování služeb za r. 2013 ve výši 7842,- Kč a popl. 
z prodlení 3222,- Kč (splácí)
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 28.02.2015, kdy bude stav splácení znovu 
vyhodnocen.

Kočvara Zdislav, Seifertova 689, č.b. 1
doba nájmu: 1.10.2014. do 31.12.2014  
Ke dni 3.9.2014 dluží SMMJ na nájemném 8649,- Kč a vyúčt. služeb za r. 2013- 5647,- Kč 
(splácí).
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 28.02.2015, kdy bude stav splácení znovu 
vyhodnocen.

Richter Jan, Seifertova 689, č.b. 4    
doba nájmu: 9.12.2013 do 30.11.2014  
Ke dni 3.9.2014 dluží SMMJ  vyúčt. služeb za r. 2013- 901,- Kč  
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 28.02.2015, kdy bude stav splácení vyhodnocen.

Kaziórová Ludmila, Tyršova 258, č.b. 6
doba nájmu: 1.1.2014. do 31.12.2014  
Ke dni 3.9.2014 dluží SMMJ na nájmu 2828,- Kč a popl. z prodlení 1391,- Kč. Byla se 
domlouvat na splátkování.
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 28.02.2015, kdy bude stav splácení vyhodnocen.

Kocaj Emil a Kocajová Eva, Rejvízská 84, č.b. 5
doba nájmu: 1.1.2014. do 31.12.2014.l  Byl se domlouvat na splátkování.
Ke dni 3.9.2014 dluží SMMJ vyúčt. služeb za r. 2013 – 4747,- Kč.
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 31.03.2015, kdy bude stav splácení vyhodnocen (o 
koupi nemovitosti je v současné době zájemce, případné prodloužení bude projednáno i 
v závislosti na eventuálním prodeji domu).

b) bez dluhů
Nedomová Vladimíra, U Kasáren 1266, č.b. 2
doba nájmu: 1.9.2014. do 31.10.2014  
Ke dni 3.9.2014  SMMJ nedluží.
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 31.10.2015
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Juráš Štěpán, Šumperská 51, č.b. 4
doba nájmu: 1.6.2014. do 30.11.2014  
Ke dni 3.9.2014 SMMJ nedluží.
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 31.05.2015

Diakonie ČCE, Šumperská 51, č.b. 2
doba nájmu: 1.6.2014. do 30.11.2014  
Ke dni 3.9.2014 SMMJ nedluží.
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 31.05.2015

Gáborová Martina, Seifertova 689, č.b. 8
doba nájmu: 25.11.2013 do 30.11.2014  
Ke dni 3.9.2014 SMMJ nedluží .
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 30.11.2015

Kutílková Marta, U Kasáren 1265, č.b. 4
doba nájmu: 25.11.2013. do 30.11.2014  
Ke dni 3.9.2014 SMMJ nedluží.
BK doporučuje smlouvu prodloužit do 30.11.2015

6. Zařazení žádostí
       - Bohumil Kubíček, Haškova 489, Česká Ves - zaměstnání v Jeseníku, splňuje podmínky

7. Řešení konfliktní situace v nemovitosti č.p.652 na ul. Tylova
V této nemovitosti byl v 04/2014 přidělen byt paní Renatě a Bartoloměji Džugovým, 
následně byl zaregistrován nárůst stížností – na hluk, hádky tak v nemovitosti, tak v okolí 
domu. Oddělení majetku registruje zájem o informace o volných bytech a možnostech 
jejich přidělení ostatních nájemníků domu, někteří se snaží situaci řešit s od.majetku, 
radnicí, SMMJ atd.
Na jednání s vedením města, městské policie,  oddělení majetku,  SMMJ a odborem 
sociálních věcí  byl domluven zvýšený dohled městské policie nad touto nemovitostí. 
S manželi Džugovými (resp. s panem Džugou) byly problémy již v minulosti – původně to 
jsou nájemníci domu č.p.506 na ul. Bezručova která byla prodána (společnosti HAKO spol. 
s r.o.) – kdy jim po doplacení dluhu byl schválen byt v č.p.652 viz jednání BK 03/2014:
Vzhledem k tomu, že není možná situace, kdy se snaží nájemníci domu o získání 
náhradních bytů z důvodu problémy s jedinou rodinou, je nutno tento stav řešit.
Džugovým končí nájemní smlouva v 04/2015, její prodloužení za nezměněné situace není 
žádoucí.

Manželé Džugovi se na jednání komise dostavili. Bylo jim sděleno, že na základě hlášení 
městské policie existuje podezření, že porušují ustanovení nájemní smlouvy, kterou 
uzavřeli a domovní řád domu. Manželé Džugovi nejdříve popírali, že by způsobovali 
problémy (resp. pan Džuga se dotazoval, zda existuje záznam, že by s ním policie jednala), 
následně uvedli, že se brání, když je napadají ostatní nájemníci a že jim v noci bouchají na 
topení, že mají malé děti, které nemůžou spát.
Bytovou komisí bylo poukázáno na fakt, že problémy měli Džugovi již na Bezručové ulici, 
kde s nimi žádný ze současných nájemníků nebyl, takže odvolávání se na to, že problémy 
dělají ostatní jim, není příliš důvěryhodné. 
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Manželé Džugovi slíbili, že se dále zdrží jednání, narušujícího soužití v domě a okolí, 
nebudou si dále už nikoho všímat, protože je jim jasné, že další šanci (byt) od města již 
nedostanou. Pan Džuga upozornil na to, že dle jeho názoru je problém ubytovat více 
romských rodin v jednom domě, že to „nedělá dobrotu“ (pozn. BK: v nemovitosti č.p.506, 
kde dříve bydleli, byli jako jediní romové a nelze říct, že by byl v domě klid) a že si požádá o 
přidělení jiného bytu, jelikož se v tomto domě nedá žít.

Manželé Džugovi byli upozorněni, že pokud budou dále narušovat dobré mravy, soužití a 
napadat své okolí, budou podniknuty kroky k případnému ukončení nájemního vztahu 
dřív, než skončí nájemní smlouva (tj. do 30.4.2015), případně tato smlouva již nebude 
dále prodloužena a oni budou  vyzváni k předání bytu zpět městu.

8. Ostatní
Kontrola účasti členů komise na jejím jednání v roce 2014, vyplnění čestných prohlášení.
Předsedkyně bytové komise poděkovala členům i hostům za jejich práci v komisi v tomto 
volebním období.

Zapsala: Bc. Kamila Pecinová, tajemník komise
V Jeseníku dne 10.09.2014

Monika Plháková, v.r.
Předseda bytové komise




