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Zápis č. 7/2019 

z 7. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty  

ze dne 26. 9. 2019 s místem konání Zenklova 35/1 v zasedací místnosti v přízemí budovy 

od 15.00 h 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Tajemnice: v.z. pí Pavla Večeřová 

 

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně pí Ing. Anna Kroutil 

Ověřovatel zápisu: Bc. Tomáš Bína 
 

 
1. Hlasování o programu 7. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty  

 
Hlasování: Pro:  9 (Mgr. et Mgr. Opletalová, Mgr. Slávka) 
                  Proti: 0 

                 Zdržel se: 0 

 

2. Volba ověřovatele zápisu – navržen  pan Bc. Tomáš Bína  

 
Hlasování: Pro: 9 (Mgr. et Mgr. Opletalová, Mgr. Slávka) 

                  Proti: 0 

                    Zdržel se: 0 
 

3. Pan Mgr. et Mgr. Němeček požádal o zpětné informace o přidělení nájmu bytů, které nebylo projednáno Komisí 

RMČ Praha 8 pro obecní byty. 
 

 

Nová podání: 
 

 

NÁVRHY NA PROMINUTÍ A ODPIS 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

o Návrh na částečné prominutí a odpis poplatků z prodlení ve výši xxxxxxKč, 

případně úplné prominutí a odpis poplatků z prodlení ve výši xxxxxxxxx Kč 

vedených na bytěxxxx, xxxxxxxxxxxx Praha 8 – Libeň         

 

Nájemce:  xxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxx 
 

Byt:   xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx  

(dům byl privatizován v roce 2009) 

 

Výše dluhu:  xxxxxxxxxxxxx (poplatky z prodlení)   

 

Předmět žádosti: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, právní zástupce pana xxxxxxxxxxx, z důvodu tíživé sociální  

a finanční situace jeho klienta požádal dopisem ze dne 02.04.2019, doloženým požadovanými 

doklady dne 12.07.2019, o prominutí poplatků z prodlení vedených  

na předmětném bytě za pozdně hrazené nájemné a služby.  
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Právní zástupce pana xxxxxxx v žádosti podložené doklady uvádí, že po rozvodu manželství 

dne 09.09.1995 pan xxxxxxx již nadále nežil se svou bývalou manželkou a dětmi, když mladší 

nezletilý syn byl svěřen do péče matky a i starší ze synů s ní žil a nadále obývali předmětný 

byt, za který však neplatila nájem, v důsledku čehož došlo ke vzniku dluhu, který je vymáhán 

po jeho klientovi a jeho bývalé manželce, a to v exekučním řízení sp. zn. xxxxxxxxxxxxx pro 

částku xxxxxxxxxxxx Kč s přísl., tj. jistiny (dlužné nájemné v období 11/1996 – 06/1997) 

v částce xxxxxxxxxxxxKč spolu s kapitalizovaným poplatkem z prodlení v částce 

xxxxxxxxxxxKč.  

Pan xxxxxxxxx ke dni 10.07.2019 uhradil celkem xxxxxxxxxxxKč (paní xxxxxxxxxxxxxse na 

splácení dluhu nijak nepodílela), a to na: 

-  jistinu: xxxxxxxxKč 

- náklady předcházejícího řízení: xxxxxxxxx Kč 

- náklady oprávněné: xxxxxxxx Kč 

- náklady exekuce: xxxxxxxxxx Kč 

Nyní tak zůstávají neuhrazeny poplatky z prodlení ve výši xxxxxxxxxxKč. 

 

Právní zástupce dále uvádí, že panxxxxxxxxtrpěl 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Pan xxxxxxxv letech 1995 až 2015 byl desetkrát evidován na úřadu práce jako uchazeč  

o zaměstnání. Vzhledem k prodělaným onemocněním od 04.04.2018 do 16.01.2019 byly panu 

xxxxxxxx vypláceny dávky nemocenského pojištění, a to o průměrné dávce cca xxxxxxxxKč. 

Nyní pobírá mzdu v průměrné výši cca xxxxxxxxxx Kč. (Vše doloženo doklady.) 

 

Dle „Pravidel promíjení poplatků z prodlení z dlužného nájemného a úhrad za plnění 

poskytovaná s užíváním bytu v domech ve vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy, svěřených 

do správy MČ Praha 8“ a na základě doložených dokladů je panu xxxxxxxxxx možné z celkové 

částky poplatků z prodlení xxxxxxxxxxxxKč prominout 70%, tj. xxxxxxxxxxKč 

(6 bodů: 3 body – nemoc, 2 body – tíživá sociální situace, 1 bod – jiné závažné okolnosti-rozvod 

manželství), případně prominout poplatky z prodlení v plné výši, tj. xxxxxxxxKč.  

Zbývajících 30% poplatků z prodlení ve výši xxxxxxxxxx Kč by bylo možné vymáhat po paní 

xxxxxxxxxxxxxx, která byla zavázána předmětný dluh zaplatit společně a nerozdílně s panem 

xxxxxxxxxx Avšak s ohledem na skutečnost, že proti paní xxxxxxxxxxxx je dle Centrální 

evidence exekucí vedeno celkem 35 pravomocných exekučních řízení (vč. 8 ve prospěch MČ 

Praha 8), vymožení poplatků z prodlení se tak jeví jako nereálné. 

Odbor správy majetku ÚMČ Praha 8 v tomto případě navrhuje úplné prominutí a odpis poplatků 

z prodlení ve výši xxxxxxxxxxx Kč a zastavení předmětné exekuce, a to nejen s ohledem na 

výše uvedené, ale především s přihlédnutím na fakt, že v době, za kterou bylo dlužné nájemné 

vymáháno, tak pan xxxx v bytě fakticky nebydlel, přesto dluh na jistině  

vč. nákladů řízení v celkové výši xxxxxxxxxxxx Kč sám zaplatil. Tento návrh pak postoupit 

finančnímu výboru ZMČ Praha 8 a RMČ Praha 8 k projednání a ZMČ Praha 8 ke schválení. 

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje souhlasit s návrhem na úplné prominutí a 

odpis poplatků z prodlení ve výši xxxxxxxxxx Kč a zastavení předmětné 

exekuce. Tento návrh následně postoupit finančnímu výboru ZMČ Praha 8 a 

RMČ Praha 8 k projednání a ZMČ Praha 8 ke schválení. 
 

Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 9 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

                      Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 
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Žádost o nájem obecního bytu – obecná prospěšnost 
 
Předkladatel: předsedkyně komise 

• xxxxxxxxxxxxxxxx 

Žadatel je zaměstnancem Policie ČR od roku 2007. V současné době přespává různě  

u známých nebo na služebně, nemá jinou možnost bydlení. Trvalý pobyt má veden na Praze 15 

v bytě bývalé přítelkyně. Nájem bytu žádá jen pro svoji osobu. Potvrzení a doporučení 

nadřízeného orgánu doloženo.Žadatel není vlastníkem žádné nemovitosti na území 

Středočeského kraje. 

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje nájem bytu pro žadatele, přiměřené 

velikosti pro 1 osobu, na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši  

150,-Kč/m2/měsíc, mimo oblast prodejů, z důvodu obecné prospěšnosti. 
 

Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 9 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

                      Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Žadatel je zaměstnancem ÚMČ P8 (xxxxxxxxxxxxxxxx) od 15. 11. 2018 (nesplňuje 2 roky 

trvání pracovního poměru). Žadatel je svobodný a má trvalý pobyt  

ve xxxxxxxxxxxxxxxxx. Přítelkyně, kterou uvádí v žádosti, má trvalý pobyt v xxxxxxxx. Kde 

se oba zdržují v současné době, žadatel v žádosti neuvedl.V podmínkách přijímacího řízení na 

místo referenta na OÚRV je uvedena možnost získání služebního bytu. Potvrzení  

a doporučení vedoucího odboru doloženo. Žadatel není veden v KN. 

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje nájem bytu pro žadatele, přiměřené 

velikosti pro 1 osobu, na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši  

150,-Kč/m2/měsíc, mimo oblast prodejů, z důvodu obecné prospěšnosti. 
 

Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 9 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

                      Proti: 0  

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

Žádost o nájem obecního bytu – pedag. a nepedag. pracovníci  
 
Předkladatel: předsedkyně komise 

▪ xxxxxxxxxxxxxx 

Žadatelka je zaměstnána v ZŠ Burešova, xxxxxxxxxxxxxxod roku 2015 na plný pracovní 

úvazek s pracovní smlouvou na dobu neurčitou jako učitelka 1. stupně. Trvalé bydliště má u 

svýchxxxxxxxxxx. V současné době bydlí v Praze 8, ve školnickém bytě v xxxxxxxxxxxxxká. 

Byt jí byl přidělen v roce 2011 Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku pro MČ 

Praha 8. Z důvodu havárie rozvodu vody v tomto bytě musela tento byt vyklidit, protože v něm 

probíhá rekonstrukce. Byla jí nabídnuta „krizová buňka“ v xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ke které 
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s ní byla uzavřena dočasná smlouva. Paní xxxxxxxxxxxxse zřejmě do bytu nebude moci po 

jeho rekonstrukci navrátit, proto žádá o přidělení bytu. Potvrzení pro přidělení nájmu bytu od 

ředitele základní školy doloženo. Žadatelka  

není vedena v KN. Doporučení komise RMČ Praha 8 pro školství (ze dne 4. 7. 2019)  

je doloženo. 

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje nájem bytu pro žadatele, přiměřené 

velikosti pro 1 osobu, na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši  

150,- Kč/m2/měs., z důvodu obecné prospěšnosti. 
 

Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 9 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt č. xxxxxxxxxx 1 + 1 (32,60 m2) ve 4. podlaží. Žadatel byl nájemcem výše uvedeného 

bytu od roku 2013, kdy mu byl byt přidělen na základě usnesení RMČ Praha 8  

č. Usn RMC 0635/2013 ze dne 14. 8. 2013 z důvodu obecné prospěšnosti (xxxxxxxxxxxxxxxx 

8 – xxxxxxxxxxxxx). V roce 2015, 2016 a 2017 bylo užívání bytu prodlouženo na dobu jednoho 

roku. Nájemní smlouva skončila 31. 8. 2018. O další prodloužení užívání bytu nepožádal, 

protože s ním byl ukončen pracovní poměr a měl v úmyslu byt vrátit. Vzhledem  

k tomu, že byt nevrátil, protože neměl jinou možnost bydlení, komise RMČ pro obecní byty  

z ledna 2019 ho doporučila ponechat v bytě s tím, že bude uzavřena dohoda o narovnání  

s platností do 31. srpna 2019. 

Dopisem ze dne 26. srpna 2019 si znovu žádá o ponechání v bytě do vyřešení náhradního 

bydlení. Nájemné a služby spojené s užíváním bytu je 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  

do 31. ledna 2020,  za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/měsíc, s podmínkou uzavření 

notářského zápisu o vykonavatelnosti, dle § 71b zákona č. 358/1992 Sb. o 

notářích a jejich činnosti (notářského řádu), který uhradí nájemce. 
 

Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 9 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

                      Proti: 0  

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt č. xxxxxxxxxxxxxxx1 + 1(32,60 m2) ve 2. podlaží. Žadatelka je zaměstnancem 

xxxxxxxx od 1.12. 2017. Byt jí byl přidělen z důvodu obecné prospěšnosti v červnu 2018,  

a to pro nesplnění 2 let trvání pracovního poměru na podnájemní smlouvu, na dobu určitou. 

V říjnu 2018, na základě její žádosti, bylo v RMČ usnesením č. Usn RMC 0495/2018  

ze dne 17. 10. 2018 schváleno uzavření nájemní smlouvy k tomuto bytu na dobu neurčitou. NS 

byla uzavřena 1. 12. 2018. 
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Nyní si dopisem ze dne 11. června 2019 žádá o výměnu předmětného bytu za větší.  

Jako důvod uvádí těhotenství. Žadatelka je svobodná. V bytě má přihlášeného partnera. 

Žadatelka není vedena v katastru nemovitostí. 

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje souhlasit s výměnou bytu. Nájemní 

smlouva k novému bytu bude uzavřena po dobu trvání pracovního poměru a 

za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/měsíc. 
 

Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 9 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

                      Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 
Odešel pan Pavel Schnirch 
 

ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ NS 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

✓ xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Užívá byt č. xxxxxxxxxxxx 1 + 1 (47,52 m2) ve 3. podlaží. Dopisem ze dne 5. srpna 2019  

si požádala o prodloužení užívání výše uvedeného bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem 

uvedeného bytu se stala na základě výměny bytů v roce 2015 (usnesení č. Usn RMC 0115/2015 

ze dne 25. 2. 2015) na dobu určitou. Nájemní smlouva končí 31. října 2019. 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/m2/měsíc. 
 

 

Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 8 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka)                       

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 
 

 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

✓ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt č.xxxxxxxxxxxxx 1 + 0 (22,87 m2) ve 14. podlaží. Dopisem ze dne 22. srpna 2019 

žádá o prodloužení užívání výše uvedeného bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem 

uvedeného bytu je od roku 2018, kdy došlo k převodu statutu azylového bytu na byt obecní 

na základě usnesení RMČ P8 č. Usn RMC 0581/2018 ze dne 7. listopadu 2018. NS byla 

uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemní smlouva končí 30. listopadu 2019. Nájemné  

je pravidelně hrazeno. Uzavřena splátková dohoda na nedoplatek za služby za rok 2018.  

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 přijetí usnesení: 8 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

                      Proti: 0 
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                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 
Předkladatel: předsedkyně komise 

✓ xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Užívá byt xxxxxxxxx 1 + 0 (22,96 m2) v 17. podlaží. Dopisem doručeným dne 2. září 2019 si 

požádal o prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného bytu se 

stal na základě usnesení Rady Městské části Praha 8 č. Usn RMC 0286/2012 ze dne 18. dubna 

2012 (ponechání v bytě po zamítnutém přechodu nájmu bytu), na dobu určitou  

2 roky a za nájemné 120,-Kč/m2/měs. Platnost nájemní smlouvy skončila 31. srpna 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  

1 rok a za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/měsíc. 
 

Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 8 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

✓ xxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt xxxxxxxxx 1 + 1 (47,52 m2) ve 3. podlaží. Dopisem ze dne 4. 9. 2019 požádala o 

prodloužení užívání výše uvedeného bytu. Byt užívá na základě usnesení RMČ  

č. 91/73.OR/1998 ze dne 10. 3. 1998, na dobu určitou. Přidělení bytu bylo z důvodů sociální 

závažnosti. Byt užívá se svojí dcerou. Žadatelka nikdy nedlužila na nájemném a službách. 

Nájemní smlouva končí 30. 11. 2019. 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 přijetí usnesení: 8 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 
 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

▪ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt xxxxxxxxxxx 1 + 0 (26,96 m2) v 10. podlaží. Dopisem ze dne 4. září 2019 žádá o 

prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného bytu se stala  

v roce 2017 na základě usnesení RMČ Praha 8 č. Usn RMC 0405/2017 ze dne 28. června 2017 

z důvodu obecné prospěšnosti (Gerontologické centrum Praha 8), na dobu určitou. Nájemní 

smlouva skončila 31. 8. 2019. Potvrzení o trvání zaměstnání doloženo. Žadatelka není vedena 

v KN. 
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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 přijetí usnesení: 8 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 
 

 

 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

▪ xxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt xxxxxx o velikosti 1 + 1(47,52 m2) ve 2. podlaží. Dopisem doručeným dne 6. 6. 2019 

si žádá o prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem výše uvedeného bytu 

je od roku 2013, kdy mu byl byt přidělen na základě usnesení RMČ Praha 8 (č. Usn RMC 

0464/2013 ze dne 12. 6. 2013) z důvodu obecné prospěšnosti (zaměstnanec Městské policie hl. 

m. Praha) na dobu určitou. Nájemní smlouva skončila 31. srpna 2019. Nájemné  

je pravidelně hrazeno. Potvrzení zaměstnavatele doloženo. V KN není veden jako 

majitel/spolumajitel čp. 

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 přijetí usnesení: 8 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

▪ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt xxxxxxx o velikosti 1 + 0 (22,87 m2) ve 14. podlaží. Dopisem ze dne 12. července 

2019 si žádá o prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Žadatel se stal nájemcem 

uvedeného bytu na základě usnesení č. Usn RMC 0272/2018 ze dne 6. června 2018 z důvodu 

obecné prospěšnosti (zaměstnanec Městské policie hl. m. Prahy se služebnou v Praze 8 ulice 

xxxxxxxxxx), na dobu určitou. Nájemní smlouva skončila 31. července 2019. Nájemné  

je pravidelně hrazeno. Potvrzení zaměstnavatele doloženo. Žadatel není veden v katastru 

nemovitostí. 

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 přijetí usnesení: 8 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 
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Předkladatel: předsedkyně komise 

▪ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt č. xxxxxx, o velikosti 1 + 0 (26,96 m2) v 10. podlaží. Dopisem ze dne 6. září 2019  

si požádal o prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva  

k uvedenému bytu byla uzavřena na základě usnesení RMČ Praha 8 č. Usn RMC 0550/2014 ze 

dne 2. července 2014 z důvodu obecné prospěšnosti (zaměstnanec Městské policie hl. m. Prahy) 

na dobu určitou. Nájemní smlouva končí 31. října 2019. Nájemné je pravidelně hrazeno. 

Potvrzení o trvání pracovního poměru doloženo. Žadatel nemá v katastru nemovitostí vedenu 

nemovitost na území Prahy a Středočeského kraje. 

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 přijetí usnesení: 8 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

➢ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt č. xxx, o velikosti 1 + 0 (22,80 m2) v 15. podlaží. Dopisem ze dne 16. 7. 2019 žádají 

o prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Žadatelé se stali nájemci uvedeného bytu 

na základě výběrového řízení (usnesení č. Usn RMC 0559/2017  

ze dne 13. září 2017) na dobu určitou 2 roky a za nájemné 100,- Kč/m2/měsíc. Nájemní smlouva 

končí 17. října 2019. Žadatelé nejsou vedeni v KN jako vlastníci nemovitosti  

na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje. Nájemné je pravidelně 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 přijetí usnesení: 8 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

➢ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt č. 281, o velikosti 1 + 0 (26,80 m2) v 15. podlaží. Dopisem ze dne 11. 9. 2019 žádá 

o prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného bytu  

se stal na základě výběrového řízení (usnesení č. Usn RMC 0559/2017 ze dne 13. září 2017) na 

dobu určitou 2 roky a za nájemné 100,- Kč/m2/měsíc. Nájemní smlouva končí  

31. října 2019. Žadatel není veden v KN a nájemné je pravidelně hrazeno. 



 

 

9 

 

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 přijetí usnesení: 8 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

➢ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Užívá byt č.xxxx, o velikosti 1 + 0 (26,96 m2) v 10. podlaží. Dopisem ze dne 29. 7. 2019 žádají 

o prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Žadatelé se stali nájemci uvedeného bytu 

na základě výběrového řízení schváleného usnesením č. Usn RMC 0366/2017 ze dne 14. června 

2017. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou 2 roky za nájemné  

188,- Kč/m2/měs. Nájemní smlouva skončila 31. července 2019. 

Odbor správy majetku – oddělení bytů navrhuje užívání bytu neprodlužovat, a to z důvodu 

podezření na podnajímání bytu, které bylo ověřeno místním šetřením. xxxxxxxxxxxx jsou 

důchodového věku, v KN jsou vlastníci dvou čp. xxxxxxxxxxxxx. Uzavření nájemní smlouvy 

a předání bytu po vyhodnocení VŘ zařizoval syn s plnou mocí. xxxxxxxxx má trvalý pobyt v 

xxxxxxxxxxx, zřejmě v bytě dcery (dle výpisu z KN). 

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje prodloužení užívání bytu s žadateli novou 

nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou  

do 31. ledna 2020 a za nájemné ve výši 188,- Kč/m2/měsíc, s podmínkou 

uzavření notářského zápisu o vykonavatelnosti, dle § 71b zákona č. 358/1992 

Sb. o notářích a jejich činnosti (notářského řádu), který uhradí nájemce. 

 

 
 

Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 8 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

 
 

Předkladatel: předsedkyně komise 

➢ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt č. xxx, o velikosti 1 + 0 (26,96 m2) v 10. podlaží. Dopisem z 2/2019 si žádala  

o prodloužení užívání výše uvedeného bytu novou nájemní smlouvou. Žadatelka se stala 

nájemcem bytu na základě výběrového řízení schváleného usnesením č. Usn RMC 0173/2017 

ze dne 29. 3. 2017. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou 2 roky za nájemné  

ve výši 192,- Kč/m2/měs. Nájemní smlouva skončila 11. dubna 2019. 

Vzhledem k častým stížnostem lidí v domě, že se v tomto bytě dlouhodobě zdržuje větší počet 

lidí, včetně dětí, byla žadatelka písemně vyzvána k nápravě a aby osoby řádně nahlásila  
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do evidence bytu. Na tuto výzvu reagovala telefonicky i osobní návštěvou, kdy se chovala velmi 

arogantně až drze s tím, že v bytě žije sama. Následně byla ještě znovu písemně vyzvána, aby 

doložila čestné prohlášení (s ověřeným podpisem) o počtu osob žijících v bytě  

a byla upozorněna, že byt již užívá bez právního důvodu. Teprve 1. srpna 2019 bylo čestné 

prohlášení doručeno, proto je až nyní její žádost o prodloužení užívání předložena komisi. 

Žadatelka není vedena v KN. V současné době je na bytě evidován dluh na nájemném.  

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje prodloužení užívání bytu s žadatelem 

novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou  

do 31. ledna 2020, za nájemné ve výši 192,- Kč/m2/měsíc, s podmínkou uzavření 

notářského zápisu o vykonavatelnosti, dle § 71b zákona č. 358/1992 Sb. o 

notářích a jejich činnosti (notářského řádu), který uhradí nájemce. Další 

podmínkou uzavření nové nájemní smlouvy je uzavření splátkové dohody 

k dluhu na nájemném a spolupráce nájemce se sociálním odborem ÚMČ P8. 

 
Pan Bc. Tomáš Bína se vzdálil. 

 

Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 7 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

➢ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Užívá byt č. xxx, o velikosti 1 + 0 (22,87 m2) v 7. podlaží. Dopisem ze dne 22. srpna 2019 žádá 

o prodloužení užívání výše uvedeného bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného 

bytu se stala na základě výběrového řízení v roce 2017 (usnesení RMČ Praha 8  

č. Usn RMC 0366/2017 ze dne 14. června 2017), na dobu určitou 2 roky, za nájemné  

179,- Kč/m2/měs. Nájemní smlouva skončila 31. srpna 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  

2 roky a za nájemné ve výši 179,- Kč/m2/měsíc. 
 

Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 8 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 
        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Dodatečně zařazené písemné materiály 
 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Užívá byt č. xx, o velikosti 1 + 1 (32,60 m2) ve 2. podlaží. Dopisem ze dne 19. září 2019 žádá 

o prodloužení nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu. Nájemcem tohoto bytu  

se stal na základě přidělení z důvodu obecné prospěšnosti (zaměstnanec ÚMČ P8) v roce 2014, 

na dobu určitou. Od této doby bylo užívání pravidelně prodlužováno, v roce 2018 bylo 
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prodlouženo na dobu určitou 1 rok. Od května 2019 již pan xxxxxxxxxxx není zaměstnancem 

ÚMČ P8. Nájemní smlouva končí 31. října 2019. Vzhledem k tomu, že žadatel nemá jinou 

možnost bydlení, ve své žádosti nabízí, pokud s ním bude uzavřena nová nájemní smlouva, 

měsíční nájemné ve výši 12 500,- Kč/měs. + poplatky za služby. Nájemné je doposud 

pravidelně hrazeno. xxxxxxxxx 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  

1 rok a za nájemné ve výši 384,44 Kč/m2/měsíc. 
 

Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 8 (Mgr. et Mgr. Opletalová a Mgr. Slávka) 
        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

RŮZNÉ 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 16.45 hod. 

 

 

Přílohy: Prezenční listina  

 

Zapisovatel: tajemník komise v.z. paní Pavla Večeřová 

 

Předseda komise Ing. Anna Kroutil …………………………………..   

 

Ověřovatel zápisu – Bc. Tomáš Bína ………………………………… 

 

 

Rozdělovník: e-mailemIng. Anna Kroutil, Tomáš Mikulenka, Radomír Nepil, Mgr. et Mgr. 

Tomáš Němeček, Jiří Vítek, Mgr. Ivo Slávka, Bc. Tomáš Bína, Pavel Schnirch, Mgr. Jakub 

Schejbal, Radek Petíř, Petra Vazačová, Mgr. Štěpán Ripka. Ph.D., Mgr. et Mgr. Magdalena 

Opletalová  

 

https://www.praha8.cz/appo/card/74/Kroutil-Anna.html
https://www.praha8.cz/appo/card/74/Mikulenka-Tomas.html
https://www.praha8.cz/appo/card/74/Nepil-Radomir.html
https://www.praha8.cz/appo/card/74/Nemecek-Tomas.html
https://www.praha8.cz/appo/card/74/Nemecek-Tomas.html
https://www.praha8.cz/appo/card/74/Vitek-Jiri.html
https://www.praha8.cz/appo/card/74/Slavka-Ivo.html

