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Zápis č. 2/2011

Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 12. dubna 2011 v zasedací 
místnosti Městského úřadu Jeseník, Tovární ul.  č. p. 1287

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

Přítomni: paní Monika Plháková, pan RNDr. Oldřich Vysloužil, pan Petr Kašpřík,  
pan Josef Kubičík

Omluveni: paní Ivana Ptáková
Tajemník komise:       paní Pecinová
Pozvaní : za SMMJ Ing. Jiří Pavlas, paní Anna Štrbová,
                                       za MěÚ odbor sociál. věcí paní Danuše Jobová

paní J. Tesařová, paní H. Demeterová, SKP Boétheia, paní V. Pavlasová, 
pan V. Matuška, paní H. Finková

Program:   
1. Projednání dalších kroků, vyplývajících z nových Pravidel přidělování bytů a Jednacího

řádu, schválenými Radou města Jeseník dne 28.02.2011.
2. Pozvaní žadatelé o přidělení uvolněného bytu (na základě oznámení na úřední desce)
     U Kasáren č. p. 1131 - paní J. Tesařová, paní H. Demeterová, SKP Boétheia, paní    
      V. Pavlasová, pan V. Matuška,
      p. Finková, nájemnice města, z důvodu podání vysvětlení opakujících se vysokých dluhů

na nájemném.
3. Projednání žádosti o poskytnutí náhradního bytu p. Vuové, Bezručova č. p. 244, 

R. Džugové, Bezručova č. p. 506 – seznámení se stanoviskem správce bytového fondu.
4. Prodloužení končících nájemních smluv.
5. Nové žádosti o byt, vyřazení žádostí.
6. Ostatní:

 seznámení s Programovým prohlášením Rady města,
 seznámení s úkolem Rady města důležité body (případně s dopadem na rozpočet) 

formulovat jako doporučení ke schválení Radě města,
 plán činnosti komise na rok 2011.

  
Ad 1) Bytovou komisí byly znovu projednány nejdůležitější změny v nových Pravidlech, 
přidělování bytů (dál jen „Pravidlech“)a Jednacím řádu, schválenými Radou města Jeseník 
dne 28.02.2011. K podmínce povinné roční aktualizace žádostí o byt bylo konstatováno, že 
první aktualizaci je nutno provést plošně a to písemnou výzvou všem žadatelům v evidenci 
žadatelů o byt. Pro tento krok BK doporučuje vypracovat formulář, který bude žadatelům 
zaslán. Bezdlužnosti žadatelů o byt u Správy majetku města Jeseník (dále jen „SMMJ“) bude 
ověřena u SMMJ, na dalším zasedání bytové komise bude předložen seznam případných 
žadatelů, kteří tuto podmínku nesplňují. Těm budou následně zaslány výzvy k úhradě 
dlužných částek.
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Ad 2) Pozvaní žadatelé - žádosti o uzavření nové nájemní sml.(na zákl.oznámení občanům)
Na úřední desce města byly zveřejněny tyto byty v Jeseníku: 
1) U Kasáren 1131 (byt č.13, 2+0, 39m2) 
2) U Kasáren 1131 (byt č.14, 2+1, 54m2) 
O byty projevilo zájem 7 žadatelů:
- p. Marie Březíková – žadatelce byl Radou města schváleno přidělení bytu v ubytovně 

Šumperská č.p.51, z tohoto důvodu její žádosti o byty nebudou již projednávány 
(žadatelka informována),

- p. Marie Havlíčková, Mánesova 485, Jeseník – od své žádosti následně odstoupila,
- p. Helena Demeterová, Zeyerova 654, Jeseník -  žádost o byt 2+0, případně 2+1,
- p. Jitka Tesařová, Dukelská 1242, Jeseník – žádost o byt 2+0,
- p. Václav Matuška, Masarykovo nám. 1/167- v evidenci není veden- žádost o byt 2+0,
- p. Veronika Pavlasová, Josef Hory 570, Jeseník- v evidenci není vedena – žádost o  

 byt 2+0, příp.2+1,
- Boétheia SKP, žádá pro své klienty - žádost o byt 2+0.

Nájem bytu 2+1 byl projednán Radou města, která na základě výjimky v Pravidlech (bod 
6.4. ) schválila dne 5.04.2011 uzavření nájemní smlouvy na tento byt.
Žadatelé, kromě paní Březíkové a paní Havlíčkové, byli pozváni na jednání bytové komise.
- Paní Helena Demeterová - projevila zájem o byt 2+0, je vedena v evidenci žadatelů 

od roku 2006, v současné době bydlí v podnájmu v České Vsi, byt plánuje užívat 
sama, s výší nájmu i kauce je srozuměna.

- Paní Jitka Tesařová – projevila zájem o byt 2+0, případně 2+1, je vedena v evidenci 
žadatelů od roku 2009, v současné době bydlí u bratra, byt plánuje užívat sama, 
s výší nájmu i kauce je srozuměna.

- Paní Veronika Pavlasová – projevila zájem o byt 2+0, případně 2+1, žije s dcerou, 
v evidenci žadatelů není vedena, s výší kauce i nájmu srozuměna.

- Pan Václav Matuška- projevil zájem o byt 2+0, žije v různých podnájmech, v minulosti 
mu byl konfiskován dům, již 19 let vede soudní spor o navrácení majetku. V evidenci 
není veden.

- SKP Boétheia – žádost o byt 2+0 pro své klienty. Z jednání BK se představitelé 
sdružení omluvili, bytovou komisi s jejich žádostí seznámila tajemnice komise. 

BK po projednání doporučuje:
Přidělení bytu č. 13  2+0 na ul. U Kasáren 1131 – paní Demeterové, Zeyerova 654, Jeseník.
V případě odstoupení p. Demeterové od žádosti doporučuje BK přidělení tohoto bytu p. 
J. Tesařové, kterou doporučuje stanovit i náhradnicí na byt č. 14 2+1 v případě neuzavření 
nájemní smlouvy, schválené radou města 5.4.2011.
Žadatelům p. Pavlasové a p. Matuškovi doporučuje bytová komise podat žádost o přidělení 
do pořadníku.

Pozvaná žadatelka paní Finková, Školní č. p. 25 (nájemnice městského bytu) – podání 
vysvětlení dlužného nájemného.
Doba nájmu : 1.01.2011 – 30.04.2011
Ke dni 5.04.2011 dluží 9.234 Kč, splátky dlužného únorového nájmu nedodržela, neuhradila 
nájem za březen 2011.
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Žadatelka paní Finková se na bytovou komisi dostavila z důvodu podání vysvětlení svých 
soustavných dluhů na nájemném. Žadatelka uvedla, že její byt vykazuje závady, které již 
konzultovala se zástupci firmy STOMIX spol. s r.o.. Dle jejich vyjádření je údajně jen jedna 
místnost v bytě (4+1) dobře zateplená, ostatní místnosti jsou zatepleny buď špatně nebo 
vůbec. V případě deště dochází k zatečení kolem oken, v koupelně nad vanou se objevuje 
mokrá mapa, která přechází do plísně. Z tohoto důvodu dochází k únikům tepla z bytu a 
nárůstu poplatků za plyn a elektrickou energii, kvůli výši jejich nedoplatků již nejsou 
dostatečné finance na platbu nájemného a proto dochází k dluhům na nájemném.
Zástupcem SMMJ Ing. Pavlasem bylo konstatováno, že na tyto závady v bytě nebyla SMMJ 
upozorněna. Předložil BK seznam oprav, které paní Finková po správci bytového fondu 
požadovala a které byly provedeny (výměna baterií, výměna WC, opakovaná kontrola 
plynového kotle…) o jiných závadách nebyl informován. Paní Finková tvrdila, že o plísni 
hovořila při obchůzce bytu, čehož si zástupce SMMJ není vědom a rozhodně popírá, že by 
paní Finková s ním vedla několik let jednání ohledně stavu bytu, který by jako správce 
městského bytového fondu řešil.
Na základě výše uvedeného paní Finková navrhla:
1) jako nájemnice si vezme úvěr a svépomocí provede zateplení bytu sama s tím, že jí 

budou náklady na opravu kompenzovány 50% snížením čistého nájemného,
2) snížení kategorie bytu.
BK po projednání konstatovala, že nejdříve je nutno řešit otázku končící nájemní smlouvy 
(končí 30.04.2011). Proto bylo navrženo prodloužení nájemní smlouvy o ½ roku s tím, že dle 
Pravidel je nutno ze strany nájemce uhradit veškeré závazky vůči městu a dluhy na 
nájemném. Paní Finková potvrdila, že s touto povinností počítá, byla již jednat s příslušnými 
zaměstnanci města o výši a termínech úhrad těchto závazků.
Dále BK navrhla během této ½ roční lhůty prověřit SMMJ skutečný stav bytu s tím, že BK 
bude následně informována o zjištěných skutečnostech a dalším vývoji v této záležitosti. 
Paní Finková byla upozorněna na podmínku v uzavřené nájemní smlouvě ohledně své 
povinnosti písemně informovat pronajímatele o závadách, které se v bytě vyskytnou. 
K tomuto sdělení p.Finková uznala, že toto v minulosti nečinila.
K možnosti snížení kategorie bytu bylo SMMJ vysvětleno, že toto není možné. Vyhláškou jsou 
specifikovány podmínky, za kterých lze uznat sníženou kategorii bytu, což se ovšem 
předmětného bytu netýká. Případný nárok na snížení nájemného závisí na výsledku 
prověření stavu bytu, který bude provedeno. 
Na možnost případné úhrady dluhů z jistiny za byt bylo BK konstatováno, že na úhradu 
jiného dluhu, než v souvislosti s nájemným není možné. Použití jistiny na úhradu dluhů na 
nájemném není vyloučeno, ovšem dle Občanského zákoníku musí být nájemníkem tato 
jistina dorovnána do své původní výše a to v termínu do 1 měsíce. Paní Finková BK sdělila, že 
o tuto možnost nemá zájem.

Ad 3) Žádost p. Vuové, Bezručova 244  o výměnu bytu z důvodu jeho špatného stavu.
Bytové komise byla informována o žádosti p.Vuové o výměnu bytu z důvodu výskytu plísně 
v jednom z pokojů. Na základě žádosti byla SMMJ provedena prohlídka bytu. Správcem 
bytového fondu bylo konstatováno, že ve zmiňovaném pokoji není dostatečně větráno, což 
bylo připuštěno i nájemnicí. Tuto skutečnost vysvětlovala tím, že má strach, jelikož jsou okna 
nízko nad zemí a jsou blízko chodníku.
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BK bylo navrženo, aby se SMMJ pokusila zjistit možnost zabezpečení okna tak, aby byla 
možnost potřebného větrání bez obavy z možného násilného vniknutí do místnosti cizí 
osobou.

Žádost p. Renáty Džugové, Bezručova 506, o výměnu bytu z důvodu jeho špatného stavu.
Bytová komise byla informována o žádosti p. Džugové o výměnu bytu z důvodu špatného 
stavu (rosení oken, příp. jejich zamrzání v zimě z jejich vnitřní strany). Na základě žádosti byla 
provedena SMMJ opakovaně kontrola bytu. Bylo konstatováno, že zůstávají nevhodně 
otevřená vnitřní okna v bytě. Na připomínku nájemnice, že byt se problematicky vytápí bylo 
navrženo, že v bytě bude vyměněno plynové topidlo za větší.
BK navrhuje provedení výměny topidla a nedoporučuje výměnu bytu. V případě zájmu o 
výměnu bytů si toto standardně zajišťují nájemníci sami.

Ad 4) Prodloužení nájemních smluv - končící nájemní smlouvy od 1.6. – 31.8.2011.

Žiga Jan, Tyršova 258, č.b.2
doba nájmu: 1.07.2010 – 30.06.2011  
Ke dni 5.04.2011 dluží 5.910 Kč (2 nájmy)
Smlouvu zatím neprodlužovat

Čarný Vojtěch, Tyršova 258, č.b. 4
doba nájmu: 1.03.2011 – 31.07.2011 
Sepsaný splátkový kalendář nedodržuje, dluh ve výši 13.922 Kč (4 nájmy)
Smlouvu zatím neprodlužovat, hlídat splácení

Oba nájemníci (v příbuzenském stavu) byli v bytové komisi již projednáváni, opakovaně 
s nimi bylo jednáno SMMJ spolu s odborem sociálních věcí a zdravotnictví, ovšem bez 
valného úspěchu. Nájemníci bytu č. 2 jsou delší dobu bez el. energie (pro neplacení), 
většinou pobývají v bytě p. Čarného a o splacení svého dluhu nejeví zájem. U p. Čarného se i 
přes pomoc odboru soc. věcí nedaří situaci řešit, dluh na nájemném není řádně hrazen, 
finanční prostředky jsou povětšinou zadržovány ostatními rodinnými příslušníky.
BK doporučuje s přihlédnutím na delší časový úsek, po kterou jsou nájemníci sledováni a 
projednáváni a s přihlédnutím na situaci, která se nijak nelepší, nájemní smlouvy oběma 
nájemníkům neprodlužovat a nájemníky na tuto skutečnost s předstihem informovat. 

Ščerbová Alžbeta, Lipovská 100, č.b. 4
od 30.06.2010 bydlí bez platné nájemní smlouvy, poslední dodatek na období od 1.7.2010 do 
30.06.2011 odmítla podepsat
Ke dni 5.04.2011 nedluží.

Bytová komise byla informována o tom, že ani u této nájemnice nedošlo k žádnému obratu. 
Nájemnice, ač nedluží a nájemné řádně platí, stále odmítá jakoukoliv komunikaci ohledně 
prodloužení nájemní smlouvy, kterou odmítá podepsat. Je negramotná, v současné době již 
nikomu nevěří a komunikace s ní vázne jak na oddělení majetku, tak odboru soc.věcí.
BK doporučuje další postup projednat s právníkem města.
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Zadák Robert a Zadáková Milena, Purkyňova 802, č.b.7
doba nájmu: 1.08.2010 – 30.06.2011  
Ke dni 5.04.2011 dluží 5174 Kč (1nájem)
Smlouvu prodloužit do 31.12.2012, hlídat 

Mižikár Tibor, Školní 54, č.b.9
doba nájmu: 1.10.2010 – 30.06.2011  
Ke dni 5.04.2011 dluží 2856,- Kč
Smlouvu prodloužit do 31.12.2011

Kanči Lubomír a Kristína, Tylova 652, č.b.10
doba nájmu: 1.04.2011 – 31.08.2011  
Ke dni 5.04.2011 dluží 4895,- Kč
Smlouvu prodloužit do 31.12.2011

Avetisyan Gevorg, Bezručova 244, č.b.14
doba nájmu: 1.11.2010 – 30.04.2011  
Ke dni 5.04.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.10.2011

Avetisyan Artur, Bezručova 244/15, č.b.15
doba nájmu: 1.11.2010 – 30.04.2011  
Ke dni 5.04.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.10.2011

Základní umělecká škola Jeseník, Školní 25, č.b.4
doba nájmu: 1.07.2010 – 30.06.2011  
Ke dni 5.04.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 30.6.2012

Novák Michal, Bezručova 26, č.b.17
doba nájmu: 1.05.2010 – 30.06.2011  
Ke dni 5.04.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 30.06.2012

Vrba Petr, Školní 54, č.b.5
doba nájmu: 1.07.2010 – 30.06.2011  
Ke dni 5.04.2011 nedluží
Smlouvu  změnit na dobu neurčitou

Maďar Andrej, Lipovská 100, č.b.1
doba nájmu: 1.09.2010 – 30.06.2011  
Ke dni 5.04.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 30.06.2012
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Boétheia-spol.kř.pom., Lipovská 100, č.b.6
doba nájmu: 1.07.2010 – 30.06.2011  
Ke dni 5.04.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 30.06.2012

Boétheia-spol.kř.pom., Vodní 225, č.b.1
doba nájmu: 1.07.2010 – 30.06.2011  
Ke dni 5.04.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 30.06.2012

Kašpar Petr, Vodní 225, č.b.7
doba nájmu: 1.07.2010 – 30.06.2011  
Ke dni 5.04.2011 nedluží
Smlouvu změnit na dobu neurčitou

Kaziórová Ludmila, Tyršova 258, č.b.6
doba nájmu: 1.07.2010 – 30.06.2011  
Ke dni 5.04.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 30.06.2012

Kořenková Ivana, Průchodní 373, č.b.1
doba nájmu: 1.07.2010 – 30.06.2011  
Ke dni 5.04.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 30.06.2012

Janišová Marie, Šumperská 51, č.b.6
doba nájmu: smlouva o dočasném ubytování od 1.04.2011 – 31.08.2011  
Ke dni 5.04.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 29.02.2012

Mgr. Rybová Veronika, Bezručova 244, č.b.11
doba nájmu: 1.09.2010 – 31.08.2011  
Ke dni 5.04.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.08.2012

Hejná Marcela, Seifertova 689, č.b.4
doba nájmu: 1.04.2011 – 31.08.2011  
Ke dni 5.04.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.05.2012
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Ad 5) Přijetí nových žádostí o byt
       Prověřené, lze zařadit
Dutková Simona Lipová lázně 352 Zaměst. Jeseník
Kettnerová Anna Lipovská 264 Komenského 154
Lacko Roman Tyršova 1042
Sedlák Jiří Čechova 1247
Gorná Stanislava Vrchlického 1251
Kuličková Lenka Tyršova 242
Fetetová Irena Nám.Svobody 902 Nerudova 678

      Nelze zařadit-  čl.1, bod 1.8 – dobrovolné ukončení nájemní smlouvy
Kutláková Eliška Adolfovice 41

       
Žádosti k vyřazení

Havlíčková Marie Anna Mánesova 485/5 Na vlastní žádost
Mastiliak Dušan Bezručova 506 Nájemní smlouva
Šimeček Petr Vančurova 538 Nájemní smlouva
Gáborová Olga Vančurova 538 Nájemní smlouva
Polešenský Tomáš Tylova 652 Nájemní smlouva
Bučan Jiří Zeyerova 656 Nájemní smlouva
 Zadáková Milena  Purkyňova 802 Nájemní smlouva
 Jákimová Věra  Klicperova 951 Nájemní smlouva

Ad 5) Ostatní
 Seznámení s Programovým prohlášením Rady města.

Bytové komise bude při plnění prohlášení radě napomáhat řádným projednáváním a 
navrhováním usnesení ve věcech, které spadají do kompetence bytové komise.

 Projednání výsledků kontrolního výboru byly z časového důvodu přesunuty na další 
jednání bytové komise.

Zapsala: Kamila Pecinová

Monika Plháková, v.r.
Předseda bytové komise

V Jeseníku dne 12.04.2011

Pozn. Zápis uveden ve zkrácené verzi, v plné verzi založen na MěÚ Jeseník, odboru 
stavebního úřadu, majetku a investic, oddělení majetku, u paní Pecinové.




