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Zápis č. 13/2013

Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 5. září 2013 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: za SMMJ paní Anna Štrbová,
                                       za ÚP paní Danuše Jobová, za SKP Boétheia pan Vít Laštovica

pan Alexander Vlach, pan Václav Matuška, paní Oľga Gáborová, paní 
Renata Žigová, paní Denisa Maďarová, pan Andrej Maďar, paní Ludmila 
Kaziórová, paní Zuzana Mandátová, manželé Brisslingerovi, manželé 
Kančiovi, paní Eva Mižkárová, paní Iveta Maďarová, pan Michal Novák,
paní Vlasta Suchá, manželé Srněnští.

Program :
1. Zahájení
2. Pozvaní žadatelé o byty na základě zveřejnění na úřední desce (byty 1+1 28m2 a 53m2 na 

ul. Vodní č.p.225 v Jeseníku).
3. Pozvaní nájemníci městských bytů s evidovanými dluhy na nájemném, příp. vůči městu, 

z důvodu prodloužení, resp. neprodloužení nájemních smluv.
4. Nové žádosti o byt.
5. Ostatní – volné byty, v současné době zveřejněné na úřední desce města.
6. Ostatní – volné byty, v současné době probíhá jejich předání.
7. Informace o situaci ukončení nájmu v bytě č. 4 v nemovitosti č. p. 100 na ul. Lipovská

(p. Ščerbová).
8. Informace o probíhajících prodejích nemovitostí.

________________________

1. Zahájení 
Organizační záležitosti BK.

2. Pozvaní žadatelé o byt na základě zveřejnění na úřední desce (byty 1+1 28m2 a 53m2 na 
ul. Vodní č. p. 225 v Jeseníku). Projednávání probíhalo za účasti zástupce SKP Boétheia
pana Víta Laštovici.
Zájemci o byt 1+1 28 m2:
 pan Alexander Vlach, Schubertova 579/1, Jeseník (v pořadníku veden není)
 pan Václav Matuška,Masarykovo nám. 167/1, Jeseník (veden v pořadníku od 20.4.2011)

 paní Oľga Gáborová, Vančurova 538/8, Jeseník

Na jednání komise se dostavili pan Vlach a paní Gáborová, pan Matuška se nedostavil 
(bez omluvy).
Pan Alexander Vlach - nájemní smlouva (u cizího subjektu) mu skončila k 31.8.2013, byla
mu prodloužena o měsíc (do rozhodnutí o přidělení bytu na ul. Vodní). Žadatel pracuje 
v Mikulovicích (k přidělení bytu splňuje podmínku trvalého pobytu), s výší nájmu i kauce 
je srozuměn.
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Paní Oľga Gáborová bývalá nájemnice z nemovitosti č.p. 538 na ul. Vančurova v Jeseníku, 
prodané třetí osobě (společnost HAKO s.r.o.). Nájemnice má nájemní smlouvu na dobu 
neurčitou, z důvodu opravy domu nynější vlastník požaduje, aby se vystěhovala. 

S výší nájmu i kauce je žadatelka srozuměna (úhradu kauce přislíbil současný vlastník 
nemovitosti č.p.538).

BK po projednání doporučuje:
Přidělení bytu 1+1 o velikosti 28 m2 v nemovitosti č. p. 225 na ul. Vodní v Jeseníku 
vzhledem k tomu, že se pan Matuška bez vysvětlení a omluvy nedostavil, panu Alexandru 
Vlachovi. Paní Gáborové bylo BK doporučeno otázku svého bydlení řešit s vlastníkem 
nemovitosti, který má povinnost ji náhradní bydlení zajistit. Město Jeseník právně 
k p.Gáborové nemá žádné závazky. Rovněž jí bylo důrazně doporučeno stávajícímu 
vlastníkovi nic bez porady (UP, odbor sociálních věcí apod.) nepodepisovat.

Zájemci o byt 1+1 53 m2:
 paní Renata Žigová, Bezručova 506, Jeseník (v pořadníku vedena není)
 paní Denisa Maďarová, Palackého 185/9, Jeseník (v pořadníku od 27. 04. 2011)

Paní Renata Žigová – v současné době je na MD, bydlí v Azylovém domě a do bytu by šla 
sama s dítětem. Žadatelka potvrdila, že na kauci má našetřeno a že je srozuměna s výší 
nájmu. V současné době má ovšem pouze příjem z MD (který nedostačuje ani na úhradu 
nájemného), ale přítel bude nájem platit (ale nebude s nimi bydlet).

Paní Denisa Maďarová – žadatelka je v současné době na dávkách, do bytu by šla 
s přítelem (ten nepracuje a nemá žádný příjem ani z UP, ale práci si hledá). Nyní oba 
bydlí v nájmu na Palackého č.p.185 (Aldaron), nájemní smlouvu mají do 06/2014, ale 
platí vysoký nájem.
Vzhledem k tomu, že žadatelka nemá vysoký příjem a je odkázána na dávky hmotné 
nouze, žádá o prominutí kauce.

BK po projednání a delší diskuzi doporučuje:
Vzhledem k tomu, že ani jedna z žadatelek není schopná prokázat dostatečný příjem na 
úhradu nájemného bytu (a současně rezervu na živobytí) doporučuje BK nové 
zveřejnění nájmu bytu 1+1 53 m2 na ul. Vodní v Jeseníku za stejných podmínek, jako 
minulé zveřejnění.

3. Končící nájemní smlouvy od 31.8. -  31.10.2013
Pozvaní nájemníci městských bytů s evidovanými dluhy na nájemném, příp. vůči městu, 
z důvodu prodloužení, resp. neprodloužení nájemních smluv. 
Podle Pravidel pro výběr nájemců by se smlouva dále prodlužovat neměla. Nájemníci
byli již projednáváni na minulém jednání bytové komise, na podmínky prodlužování 
smlouvy byli všichni písemně upozorněni.      
Projednávání probíhalo za účasti zástupce SKP Boétheia pana Víta Laštovici
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a) Smlouvy s dluhy (nájem byl v minulosti prodloužen o ½ roku), nájemníci byli pozváni již 
na minulé jednání bytové komise:

Janišová Marie, Šumperská 51, č.b. 6
doba nájmu (smlouva o dočasném ubytování): od 1.3.2013 do 31.8.2013  
Ke dni 28.8.2013 paní Janišová dluží SMMJ na nájemném 50.183 Kč.
Paní Janišová byla na minulé BK, slíbila, že se pokusí dluhy vyřešit, že má slíbenou i pomoc 
dětí. Bohužel se tak nestalo, nedošlo k úhradě ani části dluhu, ten naopak vzrostl,  
Paní Janišová na jednání komise vzhledem k výše uvedenému již pozvána nebyla.
BK po projednání doporučuje: Smlouvu nájemnici již neprodlužovat a vyzvat ji k vrácení 
bytu.

Řeháková Lenka, Bezručova 26, č.b. 10
doba nájmu: 1.4.2012 do 30.9.2013  
Ke dni 28.8.2013 dluží nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2012 ve výši 9.108 Kč (zažádala 
o povolení splácení, první splátku uhradila 26.8.2013).
Dluh z minulé BK (za nájem 978 a na sankcích 650 byl již splacen, nájemnice nyní splácí 
další dluh na vyúčtování 2012 (9.108 Kč).
Z jednání BK se nájemnice omluvila (5.9.13 je mimo Jeseník), má zájem dluh dále splácet, 
maximální možná částka je 700 Kč/měsíc (je samoživitelka s dítětem).
BK po projednání doporučuje: smlouvu prodloužit do 31.03.2014, kdy bude vyhodnoceno 
splácení dluhu.

Mandátová Zuzana, Tylova 652, č.b. 5
doba nájmu: 1.1.2012 do 30.9.2013  
Ke dni 28.8.2013 dluží na poplatcích z prodlení částku 1.664 Kč.
Najednání minulé BK činil dluh za nájem 6.864 Kč a na sankcích 1.664 Kč, za nájem byl již 
splacen, dluh na sankcích (1.664 Kč) zůstává ještě k úhradě a v době jednání BK ještě 
nebyl uhrazen nájem za 08/2013.
Nájemnice se z jednání BK telefonicky omluvila (nemoc), dlužnou částku slíbila uhradit do 
konce měsíce.
BK po projednání doporučuje: smlouvu prodloužit do 31.12.2013, kdy bude vyhodnoceno 
splacení dluhu.

Suchá Vlasta, Seifertova 689, č.b. 9
doba nájmu: 1.10.2012 do 30.9.2013  
Ke dni 28.8.2013 dluží nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2011 ve výši 2.206 Kč (splácí dle 
SK) a nedoplatek vyúčtování služeb za r. 2012 v částce 1.329 Kč.
Nájemnice dluh na vyúčtování splácí, na jednání komise slíbila dluh do konce roku hradit.
BK po projednání doporučuje: smlouvu prodloužit do 31.12.2013, kdy bude vyhodnoceno 
splacení dluhu.
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Novák Michal, Bezručova 26, č.b. 17 - PRODEJ
doba nájmu: 1.7.2013 do 30.9.2013  
Ke dni 28.8.2013  SMMJ nedluží, u členů domácnosti je veden dluh vůči městu (cca 7.500 
Kč).
Nájemník se na jednání BK nedostavil, na minulé BK se dostavila družka p. Nováka, slíbila 
splácet (z dávek), splácí (500 Kč/měs).
BK po projednání doporučuje: smlouvu prodloužit do 31.12.2013, kdy bude vyhodnoceno 
splacení dluhu.

Maďar Andrej, Lipovská 100, č.b. 1 - PRODEJ
doba nájmu: 1.7.2013 do 30.9.2013  
Ke dni 28.8.2013 dluží  nedoplatek vyúčtování služeb za rok 2011  2.184 Kč (splácí dle SK), 
nedoplatek vyúčt. služeb za r. 2012 v částce 3.864 Kč (zažádáno o povolení splácení). Dluh 
i vůči městu.
Na minulé BK nájemník dluhy přiznal, slíbil splácet a splácí. BK mu bylo opětovně 
doporučeno zaangažovat i syna (dluhy jsou i jeho a má svůj příjem) a dluh splácet i z jeho 
důchodu. Rovněž mu bylo doporučeno ověřit si situaci s případnými dluhy na právním a 
personálním oddělení MěÚ Jeseník.
Komunikace BK s panem Maďarem byla složitá, vzhledem k tomu, že pan Maďar je silně 
nedoslýchavý a vůči komisi nepřátelský (na minulé zasedání jej doprovázela dcera). Proto 
doporučení komise (o splácení) bude uvedeno i ve sdělení po jednání RM.
BK po projednání doporučuje: smlouvu prodloužit do 31.12.2013, kdy bude vyhodnoceno 
splacení dluhu.

Maďarová Iveta, Lipovská 100, č.b. 2 – PRODEJ
doba nájmu: 1.7.2013 do 30.9.2013  
Ke dni 28.8.2013 dluží na poplatcích z prodlení částku 835 Kč + dluh vůči městu (na minulé 
BK přiznala dluh 13 tis.), který nájemnice slíbila splácet, splácí (1.000 Kč/měs.). Nájemnice 
se zavázala poplatek za prodlení neprodleně uhradit, s tím, že bude pokračovat ve 
splácení dluhu městu.
BK po projednání doporučuje: smlouvu prodloužit do 31.12.2013, kdy bude vyhodnoceno 
splacení dluhu.

Mižikárová Eva, Lipovská 100, č.b. 5 – PRODEJ
doba nájmu: 1.7.2012 do 30.9.2013  
Ke dni 28.8.2013 dluží na nájemném částku 293 Kč a na poplatcích z prodlení 841 Kč (ten 
zůstává z minulé BK). Evidován dluh i vůči městu (na minulé BK přiznala dluh 18 tis.), který 
nájemnice slíbila splácet, splácí (1.500 Kč/měs.). Zůstává neuhrazen poplatek z prodlení, 
který p.Mižikárová slíbila neprodleně uhradit.
BK po projednání doporučuje: smlouvu prodloužit do 31.12.2013, kdy bude vyhodnoceno 
splacení dluhu.
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Brisslinger František, Tylova 652, č.b. 4
doba nájmu: 1.7.2013 do 30.9.2013  
Ke dni 28.8.2013 dluží na poplatcích z prodlení 2.415Kč (nepravidelně splácí ). 
Na minulé BK dluh činil 3.960 + sankce 361, dluh snížen. Vůči městu dluh neměl (a nemá).
Pan Brisslinger se na jednání komise dostavil s tím, že v současné době je zaměstnán a 
dluh se bude snažit uhradit.
BK po projednání doporučuje: smlouvu prodloužit do 31.12.2013, kdy bude vyhodnoceno 
splacení dluhu. 

Kanči Ľubomír a Kančiová Kristina, Tylova 652, č.b. 10
doba nájmu: 1.7.2013 do 30.9.2013  
Ke dni 28.8.2013 dluží na nájemném 32,- Kč a na poplatcích z prodlení částku 3.493 Kč.
Od minulé BK došlo  k úhradě nájmu, (činil 3.024 Kč), dluh za sankce zůstává, rovněž i dluh 
vůči městu.
Na jednání BK se dostavila p.Kančiová s tím, že splácí, a to postupně, nyní tedy bude 
splácet dluh za sankce a následně dluh vůči městu.
BK po projednání doporučuje: smlouvu prodloužit do 31.12.2013, kdy bude vyhodnoceno 
splacení dluhu. 

Kaziórová Ludmila, Tyršova 258, č.b. 6
doba nájmu: 1.7.2013 do 30.9.2013  
Ke dni 28.8.2013 SMMJ nedluží, má dluh vůči městu (cca 900 Kč)
Na minulé BK byl vysoký dluh na sankcích – vše je uhrazeno, zůstává dluh vůči městu.
Nájemnice se na jednání komise dostavila, přiznala dluh vůči městu s tím, že jej co 
nejdříve uhradí.
BK po projednání doporučuje: smlouvu prodloužit do 31.12.2013, kdy bude vyhodnoceno 
splacení dluhu. 

Srněnská Lenka a Srněnský Ivo, Bezručova 26, č.b. 16– PRODEJ
doba nájmu: 1.7.2013 do 31.8.2013  
Nájemníci na základě rozhodnutí rady města ze dne 5.12.2012 mají uzavíránu nájemní 
smlouvu na dobu určitou 2 měsíce, prodloužení na další 2 měsíce je možné pouze za 
podmínky dodržení dohody o splátkách. Splátka na měsíc 08/2013 ve výši 4.000 Kč však 
nebyla uhrazena, rovněž byla krácena úhrada nájemného a zálohy na služby (dluh 104,-
Kč). 
Na jednání BK se dostavila paní Srněnská, s tím, že celá situace vznikla nedopatřením, 
jelikož měla vysoký přeplatek z vyúčtování služeb (dle jejího tvrzení vyšší než splátka 
4.000Kč) a měla za to, že tento bude použit na splátku automaticky. Byla upozorněna na 
to, že automaticky to takto nefunguje, nájemnice se SMMJ kvůli ověření svého 
předpokladu ani neozvala a ani správci bytového fondu nebrala telefon. K dluhu na 
nájemném na 08/2013 paní Srněnská uvedla, že zřejmě došlo ke změně částky, jelikož 
vždy posílá platbu ve stejné výši.
Na zasedání BK nebyly k dispozici všechny materiály, o kterých paní Srněnská mluvila, bylo 
proto dohodnuto, že se v pondělí dostaví na SMMJ pro ověření situace. Radě města bude 
předložen materiál dle kontroly stavu účtů manželů Srněnských. 
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V případě, že skutečně výše přeplatku pokryje splátku dle splátkového kalendáře a úhradu 
nedoplatku na nájemném, doporučuje BK uzavření nájemní smlouvy na další 2 měsíce 
s dalším hlídání splátek dluhů jako dosud.

b) bez dluhů vůči SMMJ i městu

Kutláková Jitka, U Kasáren 1264, č.b. 7
doba nájmu: 1.4.2012 do 30.9.2013  
Ke dni 28.8.2013 SMMJ nedluží. 

Zahrada 2000, Na Mýtince 32, č.b. 1
doba nájmu: 1.10.2012 do 30.9.2013  
Ke dni 28.8.2013 SMMJ nedluží.

     Polešenský Petr, Rejvízská 84,, č.b. 3
doba nájmu: 1.11.2012 do 31.10.2013  
Ke dni 28.8.2013 SMMJ nedluží. 

Vlachopulosová Kristina, Bezručova 26, č.b. 6
doba nájmu: 1.5.2013 do 31.10.2013  
Ke dni 28.8.2013 SMMJ nedluží. 

BK po projednání doporučuje prodloužení těchto nájemních smluv o 1 rok, tj. do 
30.09.2014, s podmínkou, že bude nájemníky před podpisem nájemních smluv doložena 
bezdlužnost vůči městu. 

Kolová Daniela a Kola Jan, Šumperská 51, č.b. 3
smlouva o dočasném ubytování: 1.5.2013 do 31.10.2013  
Ke dni 28.8.2013 SMMJ nedluží. 
BK doporučuje prodloužení smlouvy do 30.04.2014.

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

- paní Vlasta Jančaříková, J.Hory 1295/2, Jeseník
- paní Monika Mikulcová, Halasova 663, Jeseník

b) Vyřadit
- Poláková Kristýna, Masarykovo nám. 1001 Jeseník – nájemní vztah
- Martinovská Jana, pův. Horská 1028 – odstěhována z Jeseníku
- Bukurová Jarmila, pův.Priessnitzova 1035, Jeseník - odstěhována z Jeseníku
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5. Ostatní
A. volné byty, zveřejnění na úřední desce města schváleno radou města:

U Kasáren 1265 Jeseník- „kachlíkáče“
 Byt č. 4 (plocha cca 73 m2)
 Byt č. 7 (plocha cca 110 m2)

Seifertova č. p. 689 Jeseník - byty pro příjmově vymezené osoby
(Zveřejnění již RM schváleno, bude zveřejněno po úpravě v textu)
 byt č. 4 (plocha cca 57 m2)  – byt 2+KK  
 byt č. 8 (plocha cca 50 m2)  – byt 1+1

6. volné byty, v současné době probíhá jejich předání:
- Vodní 225, byt 2+1 69m2 (po manž.Žigových) – byt je opravován, následně bude 

zveřejněn na úřední desce města
- Školní  57, byt 1+1 – nájemník vrací byt, ten bude pravděpodobně nabídnut

k prodeji

7. Informace o situaci ukončení nájmu v bytě č. 4 v nemovitosti č.p.100 na ul. Lipovská
(p.Ščerbová)
Dne 8. 8. 2013 byl SMMJ provedena kontrola nemovitosti, bylo zjištěno, že byt p. 
Ščerbové nebyl uzavřen (na dveřích chyběl zámek), v bytě se zdržovaly cizí osoby, p. 
Ščerbové nebyla přítomna. Vzhledem k tomu, že Ščerbová přestala za užívání bytu 
(bez nájemní smlouvy - bylo projednáno i v RM) platit, z bytu bylo odstraněno 
vybavení a v bytě se zdržovaly cizí osoby, po jejich vykázání správcem byl byt 
bytového fondu uzavřen.
S paní Ščerbovou byl dohodnut termín, ve kterém si může odnést z bytu osobní věci, 
v tomto termínu se ovšem bývalá nájemnice nedostavila.

8. Informace o probíhajících prodejích nemovitostí
Nemovitost č.p.100 na ul. Lipovská  
Nemovitost č.p.84 na ul. Rejvízská 
Nemovitost č.p.26 na ul. Bezručova 
Nemovitost č.p.685 na ul. Lipovská  

Zapsala: Bc. Kamila Pecinová, tajemník komise
V Jeseníku dne 10.09.2013

Monika Plháková, v.r.
Předseda bytové komise




