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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 02/2020 
Č .j.: MJ/01169/2020 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 08.01.2020 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odde lení  majetku z a dost o poskytnutí  informace 
v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch 
pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení: 
 
1. Celkový počet bytů ve správě obce k 30. 6. 2019. 

2. Průměrná výše nájemného (Kč/m2) obecního bytového fondu (případně rozpětí) k 30. 6. 2019. 

3. Celkový počet osob užívajících obecní bytový fond (prostory k bydlení) k 30. 6. 2019. 

4. Počet bytů v režimu "byty/domy s pečovatelskou službou" k 30. 6. 2019. 

5. Počet bytů v režimu sociální bydlení k 30. 6. 2019. 

6. Počet bytů pro řešení krizové situace k 30. 6. 2019. 

7. Počet všech neuhrazených finančních závazků fyzických osob k obci k 31. 12. 2018. 

8. Počet všech neuhrazených finančních závazků fyzických osob k obci k 30. 6. 2019. 

9. Počet neuhrazených závazků plateb nájemného k 30. 6. 2019. 

10. Celková výše neuhrazených pohledávek závazků fyzických osob k obci k 31. 12. 2018. 

11. Počet neuhrazených plateb za komunální odpad k 30. 6. 2019. 

12. Celková výše neuhrazených pohledávek závazků fyzických osob k obci k 30. 6. 2019. 

13. Výše neuhrazených závazků nájemného fyzických osob k obci k 30. 6. 2019. 

14. Výše neuhrazených plateb za komunální odpad k 30. 6. 2019. 

15. Počet fyzických osob mladších 18 let mající neuhrazené závazky vůči obci k 30. 6. 2019. 

16. Souhrnná výše neuhrazených částek osob mladších 18 let k 30. 6. 2019. 

17. Počet všech sjednaných splátkových kalendářů s fyzickými osobami v roce 2018. 

18. Počet všech splátkových kalendářů sjednaných s fyzickými osobami v období 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019. 

19. Počet všech zaslaných upomínek fyzickým osobám k platbě v roce 2018. 

20. Počet všech zaslaných upomínek fyzickým osobám k platbě v údobí od 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019. 

21. Obsahují pravidla pro přidělení obecního bytu podmínku uhrazení všech závazků vůči obci? 

22. Obsahují pravidla přidělení obecního bytu podmínku celkové bezdlužnosti klienta (klient bez závazků)? 

23. Může byt získat osoba toho času bez zaměstnání dle pravidel přidělování obecního bytu? 
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K žádosti o informace bylo sděleno: 
K vaší žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., vedené pod č. j. MJ/01169/2020/Pec, která 
nám byla doručena dne 08. 01. 2020 a na základě naší výzvy doplněna dne 22. 01. 2020, Vám sdělujeme 
následující: 
 

1. Čelkový počet bytů ve správě obce k 30. 6. 2019 - 107 bytů. 

2. Průměrná výše nájemného (Kč/m2) obecního bytového fondu (případně rozpětí) k 30. 6. 2019 - 

rozpětí 17,96-61,24 Kč/m2/měsíc. 

3. Čelkový počet osob užívajících obecní bytový fond (prostory k bydlení) k 30. 6. 2019 -  

267 osob. 

4. Počet bytů v režimu "byty/domy s pečovatelskou službou" k 30. 6. 2019 - 0 bytů. 

5. Počet bytů v režimu sociální bydlení k 30. 6. 2019 - 17 bytů. 

6. Počet bytů pro řešení krizové situace k 30. 6. 2019 - 0 bytů. 

7. Počet všech neuhrazených finančních závazků fyzických osob k obci k 31. 12. 2018 - 

4.247 fyzických osob. 

8. Počet všech neuhrazených finančních závazků fyzických osob k obci k 30. 6. 2019 - 

6.061 fyzických osob. 

9. Počet neuhrazených závazků plateb nájemného k 30. 6. 2019 -  

za nájemné - 926 tis.Kč, za služby - 335 tis.Kč 

10. Čelková výše neuhrazených pohledávek závazků fyzických osob k obci k 31. 12. 2018 - 

14.446.486,58 Kč. 

11. Počet neuhrazených plateb za komunální odpad k 30. 6. 2019: 

k 30. 6. 2019 –  předpis poplatku je evidován k 1.1., splatnost poplatku je 30.11. daného 

roku, není tedy možné počet dlužníků  uvádět k 30.6.2019.  

k 31.12.2019 – 1 909 dlužníků. 

12. Čelková výše neuhrazených pohledávek závazků fyzických osob k obci k 30. 6. 2019 - 

15.856.946,14 Kč. 

13. Výše neuhrazených závazků nájemného fyzických osob k obci k 30. 6. 2019 -  

za nájemné - 926 tis.Kč, za služby - 335 tis.Kč.  

14. Výše neuhrazených plateb za komunální odpad k 30. 6. 2019 : 

k 30. 6. 2019 – předpis poplatku je evidován k 1.1., splatnost poplatku je 30.11. daného 

roku, není tedy možné dlužnou částku vyčíslit k 30.6.2019. 

k 31.12.2019 – 4 266 739,72 (u jednotlivých dlužníka může být evidován a vymáhán dluh 

na poplatku za více let). 

15. Počet fyzických osob mladších 18 let mající neuhrazené závazky vůči obci k 30. 6. 2019 - celkem 

944 osob; u místních poplatků 0 osob (za nezletilé se po uplynutí doby splatnosti 

neuhrazené poplatky stávají pohledávkou za zákonným zástupcem). 

16. Souhrnná výše neuhrazených částek osob mladších 18 let k 30. 6. 2019 - 886.499,24 Kč; 

u místních poplatků 0 Kč (za nezletilé se po uplynutí doby splatnosti neuhrazené poplatky 

stávají pohledávkou za zákonným zástupcem). 

 



MĚSTO JESENÍK 
  MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK 

Útvar tajemníka 
 

 

Tel.: 584 498 151 e-mail: olga.hondlova@mujes.cz  www.jesenik.org 
Masarykovo nám 167/1, 790 01 Jeseník  3/3 

 

17. Počet všech sjednaných splátkových kalendářů s fyzickými osobami v roce 2018 - 

V souvislosti s žádostmi o sociální bydlení bylo sepsáno 8 splátkových kalendářů. 

Při vymáhání pohledávek za komunální odpad jsou splátkové kalendáře uzavírány běžně, 

není vedena zvláštní evidence.   

18. Počet všech splátkových kalendářů sjednaných s fyzickými osobami v období 1. 1. 2019 - 30. 6. 

2019 - v souvislosti s žádostmi o sociální bydlení bylo sepsáno 11 splátkových kalendářů. 

Při vymáhání pohledávek za komunální odpad jsou splátkové kalendáře uzavírány běžně, 

není vedena zvláštní evidence.   

 

19. Počet všech zaslaných upomínek fyzickým osobám k platbě v roce 2018  - 20 ks. 

20. Počet všech zaslaných upomínek fyzickým osobám k platbě v údobí od 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019 – 

14 ks. 

21. Obsahují pravidla pro přidělení obecního bytu podmínku uhrazení všech závazků vůči obci? 

ANO obsahují. 

22. Obsahují pravidla přidělení obecního bytu podmínku celkové bezdlužnosti klienta (klient bez 

závazků)? ANO obsahují (vyjma sociálních bytů, kde je podmínkou dluh vůči městu 

v maximální výši 15. tis.). 

23. Může byt získat osoba toho času bez zaměstnání dle pravidel přidělování obecního bytu? 

ANO, mohou. 
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