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Zápis č. 12/2013

Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 11. června 2013 v zasedací 
místnosti Městského úřadu Tovární 1287

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

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

Omluveni : paní Alena Kurincová
Tajemník komise:       paní Bc. Kamila Pecinová
Pozvaní : za SMMJ paní Anna Štrbová,
                                       za ÚP paní Danuše Jobová, za SKP Boétheia pan Vít Laštovica

manželé Kocajovi, pan Andrej Maďar, paní Ludmila Kaziórová, paní 
Sandra Mandátová, manželé Brisslingerovi, manželé Žigovi, manželé
Kančiovi, paní Eva Mižkárová, paní Iveta Maďarová, pan Michal Novák,
paní Vlasta Suchá, paní Jitka Kutláková, paní Marie Janišová.

Program :
1. Zahájení
2. Přivítání zástupce SKP Boétheia seznámení s Dohodou o vzájemné spolupráci  městem 

Jeseník a SKP Boétheia o vzájemné spolupráci v oblasti prostupného bydlení
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. Nové žádosti o byt
6. Ostatní 

________________________

1. Zahájení 
Organizační záležitosti BK.

2. Přivítání zástupce SKP Boétheia, seznámení s Dohodou o vzájemné spolupráci mezi 
městem Jeseník a SKP Boétheia o vzájemné spolupráci v oblasti prostupného bydlení.

3. Pozvaní nájemníci městských bytů s evidovanými dluhy na nájemném, příp. vůči městu, 
z důvodu prodloužení, resp. neprodloužení nájemních smluv.

a) Smlouvy s dluhy (nájem byl v minulosti prodloužen o ½ roku), nájemníci byli pozváni již 
na minulé jednání bytové komise:

 Manželé Kocajovi, Rejvízská 84, nájemní smlouva končí k 30.06.2013
Na minulé BK bylo projednáván návrh na prodloužení nájemní smlouvy na 2 měsíce s tím, 
že nájemník splatí svůj dluh vůči městu.   
Ke dni 11.06.2013 nedluží za nájem, dluží za sankce  287 Kč (splatné 11.06.2013). Jednání 
komise se zúčastnila paní Kocajová, která potvrdila, že o svém dluhu jsou srozuměni.
BK doporučuje prodloužení nájemní  smlouvy do 31.12.2013 vzhledem k tomu, že 
nájemníci svůj dluh vůči městu splatili, a to za podmínky, že k datu uzavření dodatku 
k nájemní smlouvě nebude evidován dluh po splatnosti u SMMJ.
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 Maďar Andrej, Lipovská 100, č.b. 1, nájemní smlouva končí k 30.06.2013
Pan Maďar se na jednání komise dostavil.
Uvedl, že dluh za vyúčtování služeb se snaží splácet (původní dluh 5.313 Kč byl snížen 
na 3.568 Kč), bohužel v současné době splácí ještě dluh za vodu. K dluhu vůči městu 
se p. Maďar nevyjádřil, lze předpokládat, že tento dluh (který na minulé komisi sám 
přiznal) přetrvává.
Na jednání komise si dále stěžoval na sousedy a paní Ščerbákovou, komisí mu bylo 
doporučeno obrátit se na poradce pro národnostní menšiny na MěÚ Jeseník se 
žádostí o pomoc.
BK doporučuje prodloužení nájemní smlouvy do 30.09.2013, kdy bude opět 
vyhodnoceno splácení dluhu a v závislosti na splácení navržen další postup. Panu 
Maďarovi bylo BK opět doporučeno 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, vůči SMMJ má dluh za sankce 1.622 Kč 
(splatný 11.06.2013), původní dluh (cca 15.tis.Kč) již uhradila.
Vůči městu uznala dluh, který má její dcera a který budou řešit.
BK doporučuje prodloužení nájemní smlouvy do 30.09.2013 a před koncem jejího 
vypršení znovu vyhodnotit případné dluhy a další řešení doporučit v závislosti na  
aktuálním stavu osobního účtu nájemníka.

 Paní Sandra Mandátová, Tylova 652, nájemní smlouva končí k 30.06.2013
Žadatelka se z jednání bytové komise tajemnici BK omluvila (během týdne je 
v zaměstnání mimo Jeseník).  
Dluh vůči SMMJ již uhradila (původně byl 4.600 Kč), uhrazen byl i dluh vůči městu.
BK po projednání doporučuje vzhledem k bezdlužnosti prodloužení nájemní smlouvy 
do 31.12.2013.

 Manželé Brisslingerovi, Tylova č.p.652, nájemní smlouva končí k 30.06.2013
Na jednání komise se dostavil pan Brisslinger. Dluh vůči SMMJ se snaží splácet (z 
původního ve výši 7.7007 Kč zůstává k úhradě 4.321), vůči městu dluhy nemá.
Dluh u SMMJ splácí dle svých možností, BK mu bylo doporučeno pokud možno 
zvýšení těchto splátek, aby byly uhrazeny v co nejkratší době.
BK doporučuje prodloužení nájemní smlouvy do 30.09.2013 a před koncem jejího 
vypršení znovu vyhodnotit případné dluhy a další řešení doporučit v závislosti na  
aktuálním stavu osobního účtu nájemníka.

 Manželé Žigovi, Vodní č.p.225, nájemní smlouva končí k 30.06.2013
Na jednání komise se dostavili oba manželé. 
Potvrdili, že dluh vůči SMMJ nesplácí (byl původně ve výši 17.850, v současné době 
činí 33.679 Kč – vzrostly dluhy za nájemné, tak i za poplatky z prodlení), na minulé BK 
přiznali i dluh vůči městu. Tento dluh nebyl ověřen, lze předpokládat že přetrvává.
Manželé Žigovi uvedli, že v bytě bydlí 6 osob, v současné době ani jeden z nich 
nepracuje, splácí peníze, které si půjčili u známých a nejsou schopni platit za byt.
BK po projednání doporučuje smlouvu již neprodlužovat a manželé Žigovi vyzvat 
k vrácení bytu a to vzhledem k tomu, že neprojevují žádnou snahu svou situaci řešit a 
přes slib dluhy uhradit se tyto ještě zvýšily.
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 Manželé Kančiovi, Tylova č.p.652, nájemní smlouva končí k 30.06.2013
Na jednání bytové komise se dostavila paní Kančiová. 
Dluh vůči SMMJ se snaží splácet (z původního ve výši 14.716 Kč zůstává k úhradě 
3.024), mají i dluhy vůči městu, které rovněž splácí.
BK doporučuje prodloužení nájemní smlouvy do 30.09.2013 a před koncem jejího 
vypršení znovu vyhodnotit případné dluhy a další řešení doporučit v závislosti na  
aktuálním stavu osobního účtu nájemníka.

 Paní Eva Mižikarová, Lipovská č.p.100, nájemní smlouva končí k 30.06.2013
Nájemnice se na jednání dostavila.
Je srozuměna s dluhem vůči SMMJ na sankcích ve výši 841 Kč, což slíbila uhradit.
Vůči městu má evidován dluh ve výši 18.800 Kč, který splácí – na základě jednání na 
minulé BK zvýšila splátky na 1.500 Kč/měsíc.
BK doporučuje prodloužení nájemní smlouvy do 30.09.2013 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 30.06.2013
Nájemnice se na jednání komise dostavila.
Je srozuměna s dluhem vůči SMMJ na nájmu 86 Kč a na sankcích ve výši 835 Kč 
(původně na minulém jednání komise neměla žádný dluh). Uznává dluh vůči městu 
s tím, že jej splácí. 
BK po projednání doporučuje prodloužení nájemní smlouvy do 30.09.2013, kdy bude 
znovu vyhodnocen stav případných dluhů a navrženo další řešení v závislosti na  
aktuálním stavu osobního účtu nájemníka.

b. Nově projednávané smlouvy s dluhy (nájem již byl v minulosti prodloužen o ½ roku), 
nájemníci ale při projednání nebyli do minulé bytové komise pozváni (šlo jim pouze 
písemné upozornění).

 Novák Michal, Bezručova 26, č.b. 17, nájemní smlouva končí k 30.06.2013
Na jednání komise se dostavila družka pana Nováka.
Ke dni 29.5.2013 SMMJ nedluží. Uznává dluh vůči městu s tím, že je již domluvena na 
jeho splátkách.
BK po projednání doporučuje prodloužení nájemní smlouvy do 30.09.2013, kdy bude 
znovu vyhodnocen stav případných dluhů a navrženo další řešení v závislosti na  
splácení dluhu.

 Suchá Vlasta, Seifertova 689, č.b. 9 nájemní smlouva končí k 30.09.2013
Ke dni 29.5.2013 SMMJ na vyúčtování služeb 2011 dluží 3.506,- Kč, které splácí.
Vůči městu dluh nemá.
Nájemnice se na jednání komise nedostavila.
BK po projednání doporučuje prodloužení nájemní smlouvy do 30.09.2013, kdy bude 
znovu vyhodnocen stav případných dluhů a navrženo další řešení v závislosti na  
splácení dluhu.
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 Kutláková Jitka, U Kasáren 1264, č.b. 7, nájemní smlouva končí k 30.09.2013
Ke dni 29.5.2013 SMMJ dluží na nájemném 4.094,- Kč, vůči městu dluh nemá.
Nájemnice se na jednání komise nedostavila.
Městu nedluží.
BK po projednání doporučuje prodloužení nájemní smlouvy do 30.09.2013, kdy bude 
znovu vyhodnocen stav případných dluhů a navrženo další řešení v závislosti na  
splácení dluhu.

 Janišová Marie, Šumperská 51, č.b. 6, sml.o dočasném ubytování končí k 31.08.2013
Ke dni 29.5.2013 dluží SMMJ na nájemném 29.921,- Kč na sankcích 5881,- Kč.
Nájemnice se na jednání komise dostavila, dluhy uznala. Uvedla, že se je pokusí 
splatit, má slíbenu pomoc i od dětí.
BK po projednání doporučuje smlouvu zatím neprodlužovat a dále jednat dle stavu 
dluhů. Pokud do ukončení platnosti smlouvy nedojde k úhradě alespoň jejich části, BK 
doporučuje smlouvu již neprodlužovat a nájemnici vyzvat k vyklizení a předání bytu. 

 Mandátová Zuzana, Tylova 652, č.b. 5, nájemní smlouva končí k 30.09.2013
Ke dni 11.06.2013 SMMJ dluží 6.864 Kč na nájmu, na sankcích 1.664 Kč
Nájemnice do BK nebyla pozvána, původně ke dni 29.05.2013 SMMJ nedlužila.
Městu nedluží.
BK po projednání doporučuje smlouvu zatím neprodlužovat a dále jednat dle stavu 
dluhů. Pokud nebudou uhrazeny, nájemnice bude pozvána na další jednání komise.

 Zahrada 2000, Na Mýtince 32, č.b. 1, nájemní smlouva končí k 30.09.2013
Ke dni 11.06.2013 SMMJ dluží na sankcích 2.361 Kč.
Do BK nebyli pozváni, původně ke dni 29.05.2013 SMMJ nedlužili.
BK po projednání doporučuje smlouvu zatím neprodlužovat, prodloužení projednat 
až po úhradě dluhu, v opačném případě pozvat Zahrada 2000 na další jednání komise.

 Řeháková Lenka, Bezručova 26, č.b. 10, nájemní smlouva končí k 30.06.2013
Do BK nebyla pozvána, původně ke dni 29.05.2013 SMMJ nedlužila.
Ke dni 11.06.2013 SMMJ má dluh na nájmu 978 Kč na sankcích  650 Kč (na minulé BK 
nedlužila).
Městu nedluží.
BK po projednání doporučuje prodloužení nájemní smlouvy do 30.09.2013, kdy bude 
znovu vyhodnocen stav případných dluhů a navrženo další řešení v závislosti na  
splácení dluhu.

c. Smlouvy bez dluhů na nájemném 
 Polešenský Tomáš, Tylova 652, č.b. 2, nájemní smlouva končí k 30.09.2013

Ke dni 29.5.2013 SMMJ nedluží

Kočvara Zdislav, Seifertova 689, č.b. 1, nájemní smlouva končí k 30.09.2013
Ke dni 29.5.2013 SMMJ nedluží

Bárta Otmar, Seifertova 689, č.b. 2, nájemní smlouva končí k 30.09.2013
Ke dni 29.5.2013 SMMJ nedluží
Dubnická Drahomíra, Seifertova 689, č.b. 6, nájemní smlouva končí k 30.09.2013
Ke dni 29.5.2013 SMMJ nedluží
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Boétheia-spol.křes.pom., Školní 54, č.b. 2, nájemní smlouva končí k 30.09.2013
Ke dni 29.5.2013 SMMJ nedluží

Bardoň Alekos, Husova 331, č.b. 1, nájemní smlouva končí k 30.09.2013
Ke dni 29.5.2013 SMMJ nedluží

Branka Vladimír, Seifertova 689, č.b. 3, nájemní smlouva končí k 30.09.2013
Ke dni 29.5.2013 SMMJ nedluží

Slaný Ivan, Seifertova 689, č.b. 5, nájemní smlouva končí k 30.09.2013
Ke dni 29.5.2013 SMMJ nedluží

Švajka Josef, Seifertova 689, č.b. 7, nájemní smlouva končí k 30.09.2013
Ke dni 29.5.2013 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. 

4. Informace o záležitostech, řešených na minulých zasedáních BK
 Uvolněné byty na Vodní č. p. 225 (2 byty 1+1) byly zveřejněny na úřední desce města. 

Vzhledem k tomu, že se na každý z bytů přihlásil jen jeden zájemce, byl nájem bytů 
předložen k projednání přímo radě města.

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

- paní Renáta Džugová, Bezručova 506, Jeseník
- pan Tomáš Včulek, Zeyerova 919, Jeseník
- pan Jan Korejs, Masarykovo nám.167, Jeseník

b) Nelze zařadit
- paní Anna Marečková, Jiráskova 743/17, Jeseník
Nesplnění podmínky dle „Pravidel „ – v roce 2002 odkoupila od Města byt na 28.října 
895 v Jeseníku

6.Ostatní 
- volné byty na zveřejnění – Seifertova č.p. 689 Jeseník

byt č.4 (plocha cca 57 m2)  – byt 2+KK  
byt č.8 (plocha cca 50 m2)  – byt 1+1

Jedná se o byty pro příjmově vymezené osoby, je proto nutná změna pravidel pro jejich 
přidělování – pravidla budou předložena radě města k projednání, následně budou volné 
byty zveřejněny na úřední desce.

Zapsala: Bc. Kamila Pecinová, tajemník komise
V Jeseníku dne 12.06.2013

Monika Plháková, v.r.
Předseda bytové komise




