
Zápis č. 9/2019
v 

z 9. zasedání Komise RMC Praha 8 pro obecní byty
ze dne 27.11.2019 s místem konání Na Košince 1 v zasedací místnosti ve 2. patře

budovy Grabovy vily od 16.00 h

Přítomni: dle prezenční listiny
Tajemnice: v.z. Pavla Večeřová

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně pí Ing. Anna Kroutil
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Pelc

1. Hlasování o programu 9. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro ohecní byty

Hlasováni: Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O 
Zdržel se: O 

2. Volba ověřovatele zápisu - navržen pan Ing. Petr Pelc

Hlasování: Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. e/ Mgr. Opletalová)
Proti: O 

Zdržel se: O 

Nová podání:

Žádost o nájem obecního bytu - pedag. a nepedag. pracovníci
Piedkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Žadatel je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2019 jako učitel na plný pracovní úvazek,
s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. V současné době žije střídavě u známých a příbuzných
mimo hl. m. Prahu.
Potvrzení pro přidělení nájmu bytu od ředitele základní školy doloženo. Žadatel
není veden v KN. Doporučení komise RMČ Praha 8 pro školství (ze dne 14. 10. 2019)
je doloženo.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje nájem bytu pro žadatele, přiměřené
velikosti, na dobu určitou 1 rok za nájemně ve výši
150,- Kč/m2/měs., mimo oblast prodejů, z důvodu obecné prospěšnosti.

Hlasování - Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O 
Zdržel se: O 

Usnesení bylo přijato
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Piedkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Žadatelkaje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjako hlavní kuchařka od 1. září 2016 na plný pracovní
úvazek s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. V současné době žije v domě soukromého
majitele, v jedné místnosti společně se svým 12 letým synem. Majitel žádá místnost vyklidit.
Žadatelka nemá jinou možnost bydlení.
Potvrzení pro přidělení nájmu bytu od ředitele mateřské školy doloženo. Žadatelka
není vedena v KN. Doporučení komise RMČ Praha 8 pro školství (ze dne 14. 10. 2019)
je doloženo.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje nájem bytu pro žadatele, přiměřené
velikosti, na dobu určitou 1 rok za nájemně ve výši
150,-Kč/m2/měsíc, mimo oblast prodejů, z důvodu obecné prospěšnosti.

Hlasování - Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O 
Zdržel se: O 

Usnesení bylo přijato

Ž Á D O S T I O P R O D L O U Ž E N Í N S 

Piedkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Užívá byt č. xx, o velikosti xxxxxxxxxxx v 1. podlaží. Dopisem ze dne 14. října 2019
si požádala o prodloužení užívání výše uvedeného bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem
uvedeného bytu je od roku 2012, kdy jí byl byt přidělen na základě usnesení č. Usn RMC
0097/2012 ze dne 1. 2. 2012) na dobu určitou, z důvodu obecné prospěšnosti (celní úřad hl.
město Praha). Nájemní smlouva končí 13. prosince 2019. Potvrzení zaměstnavatele doloženo.
Nájemné je řádně hrazeno. Žadatelka není vedena v KN.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje prodloužení užívání bytu s žadatelem
novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
1 rok a za nájemné ve výši 150,- Kč/mě/měsíc,

Hlasování - Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O 
Zdržel se: O 

Usnesení bylo přijato

2 



Pťedktadatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Užívá byt č. xxxxxxxxxxxxxxxxx v 5. podlaží. Dopisem ze dne 17. října 2019 žádá o
prodloužení užívání výše uvedeného bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného
bytu je od roku 2017 na základě usnesení č. Usn RMC 0767/2017 ze dne 29. listopadu 2017,
na dobu určitou 2 roky, na základě výběrového řízení. Nájemní smlouva končí 18. prosince
2019. Nájemné je pravidelně hrazeno. Žadatel není veden v KN.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje prodloužení užívání bytu s žadatelem
novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
2 roky a za nájemné ve výši 150,- Kč/mě/měsíc.

Hlasování - Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O 
Zdržel se: O 

Usnesení bylo přijato

Piedkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Užívá byt č. xxxxxxxxxxxxxxx v 5. podlaží. Dopisem ze dne 14. října 2019 si požádala o
prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného bytu je od roku
2017, na základě usnesení č. Usn RMC 0523/2017 ze dne 30. srpna 2017, na dobu určitou.
Z důvodu obecné prospěšnosti (zaměstnanec ZŠ Bohumila Hrabala). Nájemní smlouva
skončila 31. října 2019. Nájemné je pravidelně hrazeno. Žadatelka není vedena v KN. Potvrzení
zaměstnavatele doloženo.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje prodloužení užívání bytu s žadatelem
novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
1 rok a za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/měsíc.

Hlasování - Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O 
Zdržel se: O 

Usnesení bylo přijato

Piedkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Užívá byt č. xxxxxxxxxxxxxx ve 4. podlaží. Dopisem ze dne 11. listopadu 2019 požádala o
prodloužení užívání výše uvedeného bytu. Byt užívá od roku 2018, na základě usnesení č. Usn
RMC 0576/2018 ze dne 7. listopadu 2018, na dobu určitou. Z důvodu obecné prospěšnosti
(zaměstnanec MHMP). Nájemní smlouva končí 30. listopadu 2019. Potvrzení zaměstnavatele
doloženo. Nájemné je pravidelně hrazeno. Žadatelka není vedena v KN.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje prodloužení užívání bytu s žadatelem
novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
1 rok a za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/měsíc.
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Hlasování - Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O 
Zdržel se: O 

Usnesení bylo přijato

Piedkladatel: piedsedkyně komise
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt č.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v 8. podlaží. Dopisem ze dne 24. září 2019 žádá o
prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného bytu se stal
v roce 2014 na základě usnesení RMČ Praha 8 č. Usn RMC 0138/2014 ze dne 5. března 2014,
na dobu určitou z důvodu obecné prospěšnosti (zaměstnanec ÚMČ P8). Potvrzení
zaměstnavatele doloženo. Nájemní smlouva skončila 31. srpna 2019. Nájemné je pravidelně
hrazeno. Žadatel není vedena v KN.

Usnesení: Komise pro obecní byty· doporučuje prodloužení užívání bytu s žadatelem
novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
1 rok a za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/měsíc.

Hlasování - Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O 
Zdržel se: O 

Usnesení bylo přijato

Piedkladatel: piedsedkyně komise
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v 13. podlaží. Dopisem ze dne 12. listopadu 2019 si
žádá o prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem výše uvedeného bytu je
od roku 2018, kdy jí byl byt přidělen na základě usnesení RMČ č. Usn RMC 0649/2018 ze dne
12. prosince 2018, z důvodu obecné prospěšnosti (zaměstnanec ZŠ Palmovka 8), na dobu
určitou. Potvrzení zaměstnavatele doloženo. Nájemní smlouva končí 13. ledna 2020. Nájemné
je řádně hrazeno. Žadatelka není vedena v KN.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje prodloužení užívání bytu s žadatelem
novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
1 rok a za nájemné ve výši 150,- Kč/mě/měsíc.

Hlasování - Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O 
Zdržel se: O 

Usnesení bylo přijato
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Ptedkludatel: piedsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Užívá byt č. xxxxxxxxxxxxxxx v 9. podlaží. Dopisem ze dne 30. října 2019 si žádá o
prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Žadatelka se stala nájemcem uvedeného
bytu na základě usnesení č. Usn RMC 0581/2018 ze dne 7. listopadu 2018 z důvodu převodu
azylového bytu na obecní, na dobu určitou. Potvrzení zaměstnavatele doloženo. Nájemní
smlouva končí 30. listopadu 2019. Nájemné je pravidelně hrazeno. Žadatelka není vedena
v KN.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje prodloužení užívání bytu s žadatelem
novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
1 rok a za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/měsíc.

Hlasování - Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O 
Zdržel se: O 

Usnesení bylo přijato

Pťedkladatel: předsedkyně komise
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v 5. podlaží. Dopisem ze dne 7. října 2019 žádá o
prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného bytu je na základě
usnesení č. Usn RMC 0603/2015 ze dne 7. října 2015, na dobu určitou, z důvodu obecné
prospěšnosti (pečovatelka SOS Praha 8). Nájemní smlouva končí 30. listopadu 2019. Žadatelka
není vedena v KN. Nájemné je řádně hrazeno. Potvrzení zaměstnavatele doloženo.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje prodloužení užívání bytu s žadatelem
novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
1 rok a za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/měsíc.

Hlasování - Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O 
Zdržel se: O 

Usnesení bylo přijato

Piedkladatel: piedsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Užívá byt č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v 6. podlaží. Dopisem ze dne 7. 10. 2019 žádá o
prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného bytu je na základě
usnesení č. Usn RMC 0767/2017 ze dne 29. listopadu 2017, (výběrové řízen(), na dobu určitou
2 roky. Nájemní smlouva končí 23. ledna 2020. Žadatel není veden v KN. Nájemné je řádně
hrazeno.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje prodloužení užívání bytu s žadatelem
novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
2 roky a za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/měsíc.
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Hlasování - Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O 
Zdržel se: O 

Usnesení bylo přijato

Piedkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Užívá byt č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxv 15. podlaží. Dopisem ze dne 18. září 2019 žádá o
prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného bytu je na základě
usnesení č. Usn RMC 0559/2017 ze dne 13. září 2017. (výběrové řízen{), na dobu určitou 2
roky. Nájemní smlouva končí 30. listopadu 2019. Žadatel není veden v KN. Nájemné je řádně
hrazeno.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje prodloužení užívání bytu s žadatelem
novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
2 roky a za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/měsíc.

Hlasování - Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O 
Zdržel se: O 

Usnesení bylo přijato

Pťedkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Užívá byt č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxv 6. podlaží. Dopisem ze dne 24. října 2019 žádá o
prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného bytu je na základě
usnesení č. Usn RMC 0790/2015 ze dne 2. prosince 2015, z důvodu obecné prospěšnosti
(zaměstnanec Gerontologického centra), na dobu určitou. Potvrzení zaměstnavatele doloženo.
Nájemní smlouva končí 8. prosince 2019. Žadatelka není vedena v KN. Nájemné je řádně
hrazeno.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje prodloužení užívání bytu s žadatelem
novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
1 rok a za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/měsíc.

Hlasování - Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O 
Zdržel se: O 

Usnesení bylo přijato
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ŽÁDOST O VÝMĚNU BYTU

Piedkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Užívá byt č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve 12. podlaží. Dopisem ze dne 5. listopadu 2019 žádá
o výměnu bytu za větší z důvodu těhotenství (narození dítěte). Nájemcem uvedeného bytu je
od roku 2018 na základě usnesení č. Usn RMČ 0212/2018 ze dne 9. května 2018, z důvodu
obecné prospěšnosti (zaměstnanec ÚMČP8), na dobu určitou. V předmětném bytě žije se svým
přítelem, otcem nenarozeného dítěte. Nájem je řádně hrazen.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje žadatelce výměnu bytu za větší. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok, za nájemné 150,- Kč/m2/měsíc.

Hlasování - Pro: 6
Proti: O 
Zdržel se: 2 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)

Usnesení nebylo přijato

RŮZNÉ

Piedkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Užívá byt č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v 7. podlaží. Dopisem ze dne 21. listopadu 2019 žádá
o prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného bytu je na základě
usnesení č. Usn RMC 0526/2013 ze dne 3. července 2013, z důvodu obecné prospěšnosti
(zaměstnanec Ministerstva vnitra ČR), na dobu určitou. Potvrzení zaměstnavatele doloženo.
Nájemní smlouva končí 31. ledna 2020. Žadatelka není vedena v KN. Nájemné je řádně
hrazeno.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje prodloužení užívání bytu s žadatelem
novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
1 rok a za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/měsíc.

Hlasování - Pro: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O 
Zdržel se: O 

Usnesení bylo přijato
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Piedkladatel: Mgr. Ivo Slávka

Memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy

Po řádném projednání možnosti využití Memoranda členové komise rozhodli o odložení tohoto
bodu jednání, a to z důvodu předložení Memoranda o spolupráci při řešení bytové nouze na
území Hl. m. Prahy na jednání Komise pro sociální věci, seniory a národnostní menšiny.

Zasedání bylo ukončeno v 17.15 hod.

Přílohy: Prezenční listina

Zapisovatel: tajemník komise

Předseda komise Ing. Anna Kroutil

Ověřovatel zápisu - Ing. Petr Pelc

Rozdělovník: e-mailem: Ing. Anna Kroutil, Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA, Tomáš Mikulenka, Mgr.
et Mgr. Tomáš Němeček, Jiří Vítek, Mgr. Ivo Slávka, Bc. Tomáš Bína, Ing. Petr Pelc, Mgr.
Jakub Schejbal, Radek Petíř, Petra Vazačová, Mgr. Štěpán Ripka. Ph.D., Mgr. et Mgr.
Magdalena Opletalová, Tomáš Slabihoudek
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