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Zápis č. 8/2012

Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 6. září 2012 v zasedací 
místnosti Městského úřadu Tovární 1287

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

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

Nepřítomni: pan Josef Kubičík
Tajemník komise:       paní Bc. Kamila Pecinová
Pozvaní : Ing. Marie Fomiczewová, starostka města

za SMMJ Ing.Ladislav Cabadaj, paní Anna Štrbová,
za oddělení majetku OSMI Bc.Šárka Urbanová, DiS.

                                       za ÚP paní Danuše Jobová,
paní Pavla Chadrabová, Bc. Eva Valíčková, paní Olga Gáborová

Program:   
1. Zahájení
2. Pozvaní žadatelé na vlastní žádost – stávající nájemníci městských bytů
3. Informace o žádosti o ukončení nájemní smlouvy dohodou (projednáno radou města)
4. Otázka opakovaného neuzavření smlouvy ze strany žadatelky o byt
5. Prodloužení končících nájemních smluv
6. Informace o záležitostech, řešených na minulých zasedáních BK
7. Nové žádosti o byt, vyřazení žádostí
8. Ostatní 

- volné byty
- informace o probíhajících prodejích nemovitostí z majetku města

____________

1. Zahájení 
Informace tajemníka komise o tom, že počet členů komise bude doplněn (po odstoupení 
paní Ivany Ptákové) až na příští zasedání. Jmenování bude tajemníkem komise urgováno 
u KDU-ČSL.

2. Pozvaní žadatelé o výměnu bytu - (15,10 -15,30 hod.)
a) Žádost paní Chadrabové o výměnu bytu

Úkol řešit výměnu bytu uložilo radě města zastupitelstvo města na základě 
požadavku, vzneseném na posledním zasedání zastupitelstva (07.06.2012). Otázka 
možnosti výměny bytu paní Chadrabové je proto předložena na nejbližším jednání 
bytové komise. Na jednání komise byla pozvána i paní Chadrabová, z důvodu 
pooperační péče o syna se z jednání komise omluvila.
Žadatelka – nájemnice městského bytu 3+1 v nemovitosti č.p.652 na Tylově ul.
v Jeseníku -  žádá o výměnu svého bytu v 2 NP o jiný byt. Z důvodu postižení syna 
(který je invalidní) požaduje bezbariérový byt v přízemí, o velikosti 3+1 (dcera 
potřebuje vlastní pokoj) a v prostoru „9.května“ z důvodu osobních vazeb na tuto 
lokalitu.
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Paní Chadrabová  o výměnu bytu žádala již dříve, oddělením majetku s ní bylo 
několikrát jednáno. V tom čase volné byty 3+1 v přízemí na ul. Zeyerova a na ul. 
Bezručova nevyhovovaly, jelikož jsou mimo požadovanou lokalitu 9.května, z těchto 
důvodů tuto možnost paní Chadrabová odmítla. Následně o výměnu bytu požádala 
v 11/2010 písemně jak město, tak duplicitně i Správu majetku města Jeseník. Bylo jí 
sděleno, že jí město bohužel skutečně nemůže vyhovět, jelikož byty s výtahem již 
žádné nevlastní (nemovitosti na ul. Vrchlického byly prodány v roce 2010) a ani 
v lokalitě bývalého sídliště 9. května vhodné byty v majetku města nejsou - viz 
přehled nemovitostí v lokalitě:
- č.p.652 na ul. Tylova v Jeseníku (kde žadatelka bydlí) 
- č.p.1131 U Kasáren – tč. v prodeji 
- č.p.1264-1268 U Kasáren -  domy jsou bez výtahu. 

Pozn. V nemovitosti č.p.1266 bude k 30.11.2012 uvolněn byt 3+1 cca 94 m2, ale 
byt je ve 2 NP, není tedy bezbariérový.

Město Jeseník vlastní 1 byt, který je veden jako bezbariérový (v nemovitosti č.p.331 na 
Husově ulici), byt je o velikosti 1+1 a je obsazený. Dále má ve svém vlastnictví 
nemovitost č. p. 689 na Seifertově ulici v Jeseníku, ve které je instalována na schodech 
šikmá zvedací plošina, ale pouze do 1 NP, které je pronajato Azylovému domu jako 
ubytovna pro matky s dětmi. Jedná se o dům pro příjmově vymezené osoby, lokalita je 
vzdálena od požadovaného místa, byty jsou plně obsazeny a jedná se o byty 0+1,1+1 
a 0+2.

Bytová komise na základě výše uvedeného konstatuje, že požadavku na 
bezbariérový (resp. přízemní) byt v požadované lokalitě nelze vyhovět a to z důvodu, 
že město takový byt nevlastní.
V současné době nelze vyhovět ani v případě, že by paní Chadrabová změnila své 
požadavky (lokalitu a velikost bytu), jelikož jsou vhodné přízemní byty obsazeny.
Bytové komise doporučuje s tímto závěrem seznámit radu města a paní 
Chadrabovou vyrozumět s tím, že ji opravdu nelze vyhovět a doporučit ji pokusit se 
najít vhodný byt u ostatních subjektů, vlastnících nemovitosti.

b) Žádost paní Gáborové o výměnu bytu
Žadatelka – nájemnice městského bytu Vančurova 538 – žádá opakovaně (potřetí) o 
výměnu svého bytu, jelikož v bytě nemá koupelnu. Jedná se o nemovitost, u které 
v současné době běží lhůta k úhradě kupní ceny. Byt byl paní Gáborové přidělen 
v roce 2010, do té doby byla klientkou a podnájemnicí azylového domu. Při 
přidělování bytu byla paní Gáborová upozorněna na stav bytu a na to, že není 
z technických důvodů možné jej stavebně přestavovat a dovybavovat koupelnou 
apod. V průběhu roku byl paní Gáborové nainstalován do bytu alespoň boiler.
V červnu 2012  bylo v reakci na žádost o výměnu bytu paní Gáborové sděleno, že 
z důvodu prodeje domu není výměna možná a že je nutno tuto situaci řešit po prodeji 
až s novým majitelem. Navzdory tomuto sdělení paní Gáborová o výměnu požádala 
znovu. Z tohoto důvodu a protože v jejím bytě (1+1, 31m2) v současném době bydlí i 
její syn Ondrej Džuga se ženou  (Dorotou Džugovou) a dětmi, tj. v současné době je 
na evidenčním listě bytu hlášeno 7 osob (syn s rodinou dle sdělení p. Gáborové na 
SMMJ na přechodnou dobu), byla paní Gáborová pozvána na jednání bytové komise.
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Paní Gáborová se na jednání komise dostavila s tím, že ji v brzké době čeká operace, 
z tohoto důvodu tedy potřebuje v bytě koupelnu. Přítomnost dalších lidí v bytě 
zdůvodnila svou snahou pomoci synovi s tím, že v době její rekonvalescence jí bude 
pomáhat. Syn se  současné době snaží najít si svůj byt , zatím bezúspěšně.
BK paní Gáborovou znovu upozornila  na skutečnost, že nemovitost je těsně před 
prodejem, žádost o výměnu bytu bude tedy muset projednat s novým majitelem 
domu. Zároveň byl upozorněna na to, že sice má nájemní smlouvu na dobu 
neurčitou, ale dlouhodobá přítomnost dalších lidí v bytě by ji mohla přinést 
komplikace, jelikož pronajímatel má právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet 
osob, který je přiměřený velikosti bytu s ohledem na hygienické podmínky. A 
přítomnost 7 lidé v bytě o  velikosti 1+1 (31 m2 ) bez koupelny pochybnosti o řádném 
užívání bytu a hygienických podmínkách vyvolává.

BK po projednání doporučuje paní Gáborovou znovu uvědomit o tom, že nemovitost 
je před prodejem, otázku výměny bytu tedy řešit po prodeji s novým majitelem a  
upozornit ji na nebezpečí, které jí přítomnosti dalších lidí v malém bytě může přinést 
s dopadem na její nájemní vztah a možnost sporů s pronajímatelem domu.
BK rovněž doporučuje v nově uzavíraných nájemních smlouvách města vyhradit si 
právo na souhlas s přijetím další osoby do bytu přesto, že většiny nájemců se toto 
ustanovení nedotkne, jelikož souhlas není potřeba pro osoby blízké.

c) Žádost paní Valíčkové o schválení  podnájmu bytu
Žadatelka je nájemnice městského bytu Janáčkova č.p.753, podnájem měla schválený 
již v minulosti. O schválení pokračování podnájmu žádá paní Valíčková ze zdravotních 
důvodů – nemoci syna a vážné nemoci druha, kvůli které jsou nuceni dočasně bydlet 
v blízkosti vhodného nemocničního zařízení (tj. u rodičů druha v Kroměříži). Po 
skončení mateřské dovolené plánují návrat do Jeseníku (paní Valíčková je 
zaměstnancem základní školy). Z jednání BK se paní Valíčková omluvila z důvodu
zdravotních problémů druha.
Podnájemci: paní Zuzana Nováková a pan Kamil Archel, Domašov 140, Bělá pod 
Pradědem.

BK po projednání doporučuje prodloužení podnájmu schválit

3. Žádost o ukončení nájemní smlouvy manželů Grabovských
Nájemníci městského bytu podali žádost o dřívější ukončení nájemního vztahu dohodou. 
Tato žádost byla již projednána radou města dne 27.08.2012, která uzavření dohody 
neschválila. Vzhledem k minimalizování výpadku výběru nájemného se lze pokusit najít 
dalšího zájemce o nájem bytu tak, aby se současnými nájemci mohl být nájemní vztah 
ukončen dříve, než vyprší výpovědní lhůta.
Oddělení majetku proto bude radě města navrženo zveřejnění pronájmu bytu (za 
předpokladu, že nájemníci umožní případnou prohlídku bytu) a pokud se zájemce o 
nájem přihlásí, bude radě města navrženo dřívější ukončení nájmu manželům 
Grabovským.
Informace o bytě : 2+1 cca 115 m2, měsíční nájemné vč.služeb cca 6.600 Kč

BK doporučuje nájem bytu zveřejnit.
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4. Otázka možného postihu za opětovné neuzavření smlouvy paní D.Kančiovou
Navzdory tvrzení, že je s výší kauce i nájmu srozuměna, paní Kančiová opět neuzavřela 
nájemní smlouvu na byt v nemovitosti č.p.652 s tím, že znovu nechala celý termín 
k uzavření  smlouvy vypršet. Díky tomu nemohl být byt znovu zveřejněn na úřední desce, 
podruhé nedošlo k platbě nájemného náhradníkem, jelikož ten byl nucen čekat na 
vypršení termínu.
BK navrhuje opakované neuzavření smlouvy ze strany paní Kančiové zohledňovat při 
jejím dalším případném zájmu o městský byt a v případě, že o nájem některého z volných 
bytů projeví zájem současně i jiný žadatel, paní Kančiová nebude upřednostňována 
z titulu žadatele evidovaného v pořadníku.

5. Prodloužení končících nájemních smluv – do 30.11.2012
a) bez dluhů

Zahrada 2000 – sdruž. občanů, Na Mýtince 32, č.b. 1
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.9.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit do 30.9.2013

Darmoděj o.s., Rejvízská 84, č.b. 1
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.9.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit do 30.9.2013

Boétheia-spol.kř.pom., Školní 54, č.b. 2
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.9.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit do 30.9.2013

Bardoň Alekos, Husova 331, č.b. 1
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.9.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit do 30.9.2013

Polešenský Tomáš, Tylova 652, č.b. 2
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.9.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit do 30.9.2013

Kočvara Zdislav, Seifertova 689, č.b. 1
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.9.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit do 30.9.2013
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Bárta Otmar, Seifertova 689, č.b. 2
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.9.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit do 30.9.2013

Branka Vladimír, Seifertova 689, č.b. 3
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.9.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit do 30.9.2013

Dubnická Drahomíra, Seifertova 689, č.b. 6
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.9.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit do 30.9.2013

Švajka Josef, Seifertova 689, č.b. 7
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.9.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit do 30.9.2013

Polešenský Petr, Rejvízská 84, č.b. 3
doba nájmu: 1.10.2011 – 31.10.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit do 31.10.2013

Hondlová Olga, U Kasáren 1264, č.b. 10
doba nájmu: 5.10.2011 – 31.10.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit do 31.10.2013

Kolová Daniela a Kola Jan, Šumperská 51, č.b. 3
Smlouva o dočasném ubytování od 1.5.2012 do 31.10.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit do 30.4.2013

Diakonie ČCE, Šumperská 51, č.b. 1 a 2
Smlouva o dočasném ubytování od 1.6.2012 do 30.11.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit do 31.5.2013

Jurášová Jiřina a Juráš Štěpán, Šumperská 51, č.b. 4
Smlouva o dočasném ubytování od 1.6.2012 do 30.11.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit do 31.5.2013
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Chadrabová Pavla, Tylova 652, č.b. 7
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.9.2012  
Ke dni 15.8.2012 nedluží.
Smlouvu prodloužit na dobu neurčitou

b) Nájemníci s evidovanými dluhy - návrh na prodloužení pouze  na ½ roku
Slaný Ivan, Seifertova 689, č.b. 5
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.9.2012  
Ke dni 15.8.2012 na nájemném nedluží, dluh u města.
Smlouvu prodloužit do 31.3.2013

Nedomová Vladimíra, Seifertova 689, č.b. 8
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.9.2012  
Ke dni 15.8.2012 dluží na nájemném 404,- Kč.
Smlouvu prodloužit do 31.3.2013

Řeháková Lenka, Bezručova 26, č.b. 10
doba nájmu: 1.8.2011 – 30.9.2012 
Ke dni 15.8.2012 dluží na nájemném 3.856,- Kč
Smlouvu prodloužit do 31.3.2013

Suchá Vlasta, Seifertova 689, č.b. 9
doba nájmu: 1.10.2011 – 30.9.2012  
Ke dni 15.8.2012 dluží na službách 3.636,- Kč.
Smlouvu prodloužit do 31.3.2013

Maďarová Iveta, Lipovská 100, č.b. 2
doba nájmu: 1.4.2012 – 30.9.2012 
Ke dni 15.8.2012 dluží vyúčtování služeb za rok 2011 a částečně 2010 ve výši 3.457,-
Kč a na poplatcích z prodlení 424,- Kč, dluh i u města. 

Kocaj Emil a Kocajová Eva, Rejvízská 84, č.b. 5
doba nájmu: 1.5.2012 – 31.10.2012  
Ke dni 15.8.2012 na nájemném nedluží, dluh u města.

Mižikárová Eva, Lipovská 100, č.b. 5
doba nájmu: 1.5.2012 – 31.10.2012  
Ke dni 15.8.2012 na nájemném nedluží, dluh u města.

Kanči Ľubomír a Kančiová Kristína, Tylova 652, č.b. 10
doba nájmu: 1.5.2012 – 31.10.2012  
Ke dni 15.8.2012 na nájemném nedluží, dluh u města.

Žigová Ladislava a Žiga Andrej, Vodní 225, č.b. 6
doba nájmu: 1.6.2012 – 30.11.2012  
Ke dni 31.8.2012 dluží na nájemném 21.024,- Kč a na popl. z prodlení 1.893,- Kč, dluh 
i u města.
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6. Informace o projednávaných záležitostech na minulých BK
 nájemní smlouva na byt č.p.54 Školní ul. – uzavřena s paní Janou Kotkovou
 nájemní smlouva na byt č.p.753 Janáčkova ul. – uzavřena s panem Jiřím Horníkem
 na byt Purkyňova 802 žádný zájemce
 Paní Helena Finková, Školní 25, Jeseník – byt nájemnicí  uvolněn, byt nebude obsazován, 

bude prodán jako prázdný

7. Nové žádosti o byt, vyřazení žádostí
a) prověřené, lze zařadit

- Martina Gáborová, Masarykovo nám. 1/167 Jeseník,
- Veronika Ivanová, Vančurova 591/6, Jeseník,
- Roman Maďar, Tylova 652/3, Jeseník.

b) žádost k vyřazení
- Jana Kotková, DiS., uzavřena nájemní smlouva na byt (Školní 54)

8. Ostatní 
       Volné byty

 Nově uvolněné byty, které nebudou již nabízeny k pronájmu, jedná se o bytové 
jednotky určené k prodeji:
- Školní 56, 2 byty 2+1 
- Školní 25, byt 5+1
- Kostelní 163, 2 byty 1+1, budou uvolněny k 30.9.2012

 Byty, které budou nabízeny k pronájmu:
- Tyršova 258, 2 byty  1+1, po dokončení (resp. těsně před dokončením) oprav 

budou zveřejněny na úřední desce města
- Dukelská 718, byt 2+1 – bude zveřejněn na úřední desce města – viz bod 3 

zápisu
- Lipovská 94,  bude zveřejněn na úřední desce města, před zveřejněním bude 

ověřeno, zda původní nájemník požaduje náhradu za zhodnocení bytu 
 Byty, které nebudou nabízeny k pronájmu:

- 28.října 890 – nemovitost plánována jako zázemí divadla, příp.knihovnu
- Tyršova 258 – 0+1 (jedná se o 1 místnost) – určeno pro soudní vystěhování
- Lipovská 100 – 0+1 (jedná se o 1 místnost) – určeno pro soudní vystěhování

 Volné byty v prodávaných nemovitostech (nebudou již obsazovány):
- Zeyerova 656
- U Kasáren 1131
- Bezručova 506
- Vančurova 538 
- Purkyňova 802, byt 3+1
- 28.října 894, byt 1+1, 2+1

 informace o probíhajících prodejích nemovitostí z majetku města
 předpokládaný termín dalšího jednání bytové komise – listopad 2012

Zapsala: Bc. Kamila Pecinová, tajemník komise
V Jeseníku dne 07.09.2012 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.




