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Zápis č. 5/2011

Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 15. listopadu 2011
v zasedací místnosti Městského úřadu K.Čapka č. p. 1147

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

Přítomni: paní Monika Plháková,  paní Ivana Ptáková, pan Josef Kubičík, paní 
Kateřina Chwistková

Nepřítomni: pan RNDr. Oldřich Vysloužil
Tajemník komise:       paní Kamila Pecinová
Pozvaní : za SMMJ Ing.Jiří Pavlas, pan Jiří Novák, paní Anna Štrbová
                                       za MěÚ odbor sociál. věcí paní Danuše Jobová,

paní Renata Džugová, pan Jan Žiga, pan Tibor Muzikář, Paní Zdeňka 
Surovíková

Program:   
1. Úvod:
2. Žadatelé o přidělení volného bytu (na základě oznámení na úřední desce)
3. Pozvaní nájemníci městských bytů
4. Prodloužení končících nájemních smluv
5. Nové žádosti o byt
6. Ostatní

____________

1) Na úvod byla tajemníkem bytové komise (dále jen BK) vznesena opakovaná žádost o 
potvrzování účasti členů komise na jednotlivých plánovaných zasedáních.

2) Pozvaní žadatelé o byt - žádosti na základě oznámení občanům
Na úřední desce města byl zveřejněn volný byt č.9 Tylova ul. č.p.652 (3+1, 55 m2 )
O tento byt požádali 2 zájemci – paní R.Džugová, Bezručova č.p.506 a pan Jan Žiga, 
Osvobození 667/77, Dědice-Vyškov
- paní Renáta Džugová (5 osob) –  v současné době bydlí v městském bytě, žádá o větší 
byt. 
Bytová komise doporučuje žadatelce nejdříve ověřit výši dluhů u města a SMMJ, tyto 
dluhy vyrovnat a následně požádat o případnou výměnu bytů. Žadatelce bylo 
doporučeno toto oddlužení provést co nejdříve, vzhledem k probíhajícím prodejům bude 
ubývat i příležitostí k výměnám apod.
- Pan Jan Žiga – na jednání bytové komise se nedostavil. Vzhledem k trvalému pobytu 
mimo Jeseník nesplňuje podmínku pro přidělení bytu (v současné době pracuje jako 
brigádník).

BK po projednání doporučuje :
 Vzhledem k výše projednávanému znovu zveřejnit nájem volného bytu Tylova 

652, v případě, že dojde k úhradě dluhů p.Džugovou, může o něj požádat, došlé  
žádosti budou projednány v následující BK.
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3) Pozvaní žadatelé a nájemníci městských bytů
 pan Tibor Mižikár, Školní 54

Nájemník městského bytu se dostavil s vysvětlením důvodu vzniku a existenci dluhů 
na nájemném a službách. Požádal o možnost prodloužení smlouvy o 3 měsíce (tj. do 
31.3.2012) s tím, že tohoto data své závazky vyrovná.
Vzhledem k tomu, že nedošlo k úhradě ani nájemného za říjen, byl vznesena ze 
strany BK obava, bude-li z čeho dluh a nájemné dále hradit. Pan Mižikar potvrdil, že 
v současné shání zaměstnání a má požádáno o dávky.
Po projednání BK doporučuje pana Mižikára vyzvat k sepsání splátkového 
kalendáře. Pokud do konce nájemní smlouvy (tj.do 31.12.2011) budou dle něj 
splátky hrazeny, doporučit radě města prodloužení smlouvy do 31.3.2012 dle 
žádosti nájemníka. Následně bude situace kolem dluhu a jeho úhrad vyhodnocena a 
doporučeno následné prodloužení či neprodloužení smlouvy.

 Paní Zdeňka Surovíková, Janáčkova 753
Nájemnici nebyla prodloužena nájemní smlouva z důvodu existence dluhů, byla 
vyzvána k vrácení bytu, termín vypršel 7.11.2011. Vzhledem k tomu, že v bytě bydlí 
se svou nesvéprávnou dcerou, byla pozvána na jednání bytové komise s tím, že 
bude projednána otázka dobrovolného vyklizení bytu pokud možno bez nutnosti 
podání žaloby na vyklizení u soudu.
Za jmenovanou se na jednání BK dostavil její druh p.Koprna. Potvrdil, že ve věci 
vyklizení bytu podnikají potřebné kroky s tím, že byt, do kterého se budou stěhovat 
bude k pronajmutí nachystán až 15.12.2011, nejpozději k 20.12.2011. K tomuto 
datu se tedy z bytu vystěhují a byt bude vrácena SMMJ zpět.
BK vzala toto sdělení na vědomí, pan Koprna byl upozorněn na skutečnost, že 
neuvolněním bytu jim vznikají další náklady ve výši nájemného a na to, že pokud do 
uvedeného data k dobrovolnému vyklizení nedojde, bude bez dalších  odkladů 
podána k okresnímu soudu žaloba na vyklizení bytu. V tomto směru bude písemně 
vyrozuměna i nájemnice bytu, paní Surovíková.

4) Končící nájemní smlouvy od 1.10. – 29.2.2012

Janišová Marie, Šumperská 51, č.b. 1
doba nájmu: 1.9.2011 – 29.2.2012  smlouva o dočasném ubytování
Ke dni 9.11.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.8.2012

Pavlíček Patrik Mgr., U Kasáren 1268, č.b. 3
doba nájmu: 1.2.2011 – 28.2.2012 
Ke dni 9.11.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 28.2.2013

Wágnerová Marie, Zeyerova 656, č.b. 4 - prodej
doba nájmu: 1.5.2011 – 31.1.2012 
Ke dni 9.11.2011 nedluží
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Drinková Lucie, Vodní 225, č.b. 4
doba nájmu: 1.5.2011 – 31.1.2012  
Ke dni 9.11.2011 nedluží
Smlouvu prodloužit do 31.1.2013

Dále byla BK tajemnicí komise informována o vývoji některých kauz a nájemních vztahů, 
projednávaných na minulých zasedáním BK:

Finková Helena, Školní 25, č.b. 5
Rada 14.11.2011 – nebyl dodržen termín 6 měsíců pro úhradu dluhů dle pravidel pro přidělování 
bytů. K úhradě zůstává 14.tis.Kč, na které byl sepsán splátkový kalendář.RM  14.11.2011 schválila 
prodloužení na ½ roku s tím, že v případě bezdlužnosti k tomuto datu (tj.30.4.2012) již smlouva dále 
prodloužena nebude.

Nové projednání RM 14.11.2011 žádostí o uzavření nájemních smluv  manželi Avetisyanovými a 
panem Gevorgem Avetisyanem, Bezručova 244.
Vzhledem k tomu, že žadateli nebyla akceptována možnost poskytnutí náhradního bytu, RM 
neschválila novou nájemní smlouvu a nájemníkům byla předána výzva k vyklizení bytu. Následně 
bude pokračovat prodej nemovitosti.

Žiga Jan, Tyršova 258, č.b.2
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.11.2011  
Ke dni 9.9.2011 dluží 1.477,- Kč na nájemném.
Do 30.11.2011 má být byt připojen na plyn a elektriku, v opačném případě nebude náj. smlouva 
prodloužena. Dle vyjádření SMMJ je tento úkon zpoplatněn, připojení zatím neproběhlo, pokud 
k němu skutečně nedojde, bude po ukončení smlouvy nájemník vyzván k vrácení bytu.

V nemovitosti je v současné době uvolněn i byt po p.Čarném, oddělení majetku eviduje žádost pana 
Dančáka o jeho přidělení .
BK doporučuje vyčkat do konce měsíce, zda dojde k pokračování nájemního vztahu s panem Žigou , 
pokud ne a jeho byt bude uvolněn, budou nabízeny k nájmu oba volné byty.

6. Nové žádosti o byt, vyřazení žádostí

a) Prověřené, lze zařadit
Dančák Miroslav, Mahelova 618, Jeseník
Nepustilová Simona, Janáčkova 752, Jeseník
Lucie Přibylová, U Kasáren 1134, Jeseník

b)Nelze zařadit:
Ignatov Jaroslav, Velká Kraš 257 – nesplněna podmínky trvalého pobytu
Štulík Jan, Lipovská 50, Jeseník - nedoložen doklad o bezdlužnosti

c) K vyřazení :
1) Manglová Monika – uzavřena smlouva na Školní 28
2) Polešenský Petr -         - “ -                         Rejvízská 84
3) Žiga Andrej -      - “ -                         Vodní 225
4) Demeterová Helena-  - “ -                         U Kasáren 1131
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7. Ostatní  - informace o probíhajících prodejích nemovitostí z majetku města, návrh i na prodej  
           nemovitosti č.p.100 na ul. Lipovská

                         Volné byty  k přidělení : U Kasáren č..p.1268, 3+1 94 m2

             Bezručova 26,  2+1, 76 m2

                    Tylova 652, 3+1, 55 m2

Zapsala: Kamila Pecinová, tajemník komise
V Jeseníku dne 16.11.2011

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.




