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Zápis č. 6/2019 

z 6. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty  

ze dne 19. 6. 2019 s místem konání Na Košince 502/1 v zasedací místnosti v přízemí 

budovy od 16.00 h 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Tajemnice: pí Bc. G. Císařová 

 

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně pí Ing. Anna Kroutil 
Ověřovatel zápisu: pí Mgr. et Mgr. Magdalena Opletalová 

 

1. Hlasování o programu 6. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty  

 
Hlasování: Pro:  7  (Mgr. et Mgr. Opletalová) 

Proti: 0 

Zdržel se:0  

 

2. Volba ověřovatele zápisu – navržena pí Mgr. et Mgr. Magdalena Opletalová  

 
Hlasování: Pro:7 (Mgr. et Mgr. Opletalová) 

 Proti:0 

                                     Zdržel se: 0 

 

 

Nová podání: 
 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

R E V O K A C E předkladu z 5. jednání komise 

Interní návrhy výpovědí z nájmu bytu ze dne 16. 5. 2019 

Dne 29. 05. 2019 bylo Komisí RMČ Praha 8 pro obecní byty doporučeno vypovědět nájemní 

smlouvy z bytů uvedeným osobám z důvodu § 2291 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákon 

(neplacení nájemného a záloh na služby spojených s bydlením). 

1) xxxxxxxxxxxxxxx 

2) xxxxxxxxxxxxxxx 

Pan xxxxxxxxxx dluh uhradil v plné výši, není tedy zákonný podklad pro zaslání výpovědi 

z nájmu bytu. 

Panxxxxxxxxxxxxxx, dne 06. 06. 2019 byt protokolárně vrátil. 

 

Usnesení: Komise pro obecní byty Komise pro obecní byty ruší své předchozí usnesení. 

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

                      Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

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

▪ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

V březnu 2019 přišla požádat o přidělení bytu v programu „Bydlení pro pedagogické  

a nepedagogické pracovníky ZŠ a MŠ zřízených MČ Praha 8“. Bohužel základní škola,  

na které učí již druhým rokem nepatří mezi školy zřízené MČ Praha 8. MČ Ďáblice však nemá 

ve svém fondu žádné byty, které by mohla nabídnout. Žadatelka se obrátila na MHMP, kde 

byla odkázána na naší městskou část, aby její bytovou záležitost řešila. Žádost řešila  

i Komise pro sociální věci, seniory a národnostní menšiny, ta doporučila danou situaci řešit 

v Komisi RMČ P8 pro obecní byty. Vzhledem k tomu, že se žadatelka v současné době nachází 

ve velmi těžké životní situaci (nucený odchod od partnera, se kterým má 6-ti letého syna, 

jednalo se o prokazatelné domácí násilí, lékařské záznamy doloženy), žádá písemně přímo pana 

radníhoxxxxxxxxxxxo udělení výjimky pro přidělení bytu. Nyní pobývá společně se svým 

synem v rodině kamarádky, kde má možnost být jen omezenou dobu. 

Ředitel základní školy (ZŠ a MŠ, Praha 8 – Ďáblice, xxxxxxxxx), ve které je zaměstnána s prac. 

smlouvou na dobu neurčitou, se přimlouvá za vyhovění její žádosti o přidělení bytu. 

Trvalý pobyt má žadatelka stále na adrese, kde žila společně se svým partnerem. Jedná  

se o dům ve vlastnictví rodičů bývalého partnera. Žadatelka není vedena v KN. 

 

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

velikosti pro 2 osoby, na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši  

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

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

                      Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ NS 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

• xxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt xxxxxx o velikosti 1 + 1 (32,60 m2) v 7. podlaží. Dopisem ze dne 9. května 2019 

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

se stal na základě usnesení RMČ P8 č. Usn RMC 0425/2014 ze dne 28. 5. 2014 z důvodu obecné 

prospěšnosti (zaměstnanec Policie ČR) na dobu určitou 2 roky. Naposledy bylo užívání bytu 

prodlouženo v roce 2018, na dobu určitou jeden rok. Platnost nájemní smlouvy končí 31. srpna 

2019. Nájemné je pravidelně hrazeno. Žadatel není veden v KN jako vlastník čp. Potvrzení o 

trvání zaměstnání 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. 
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Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 7 (Mgr. et Mgr. Opletalová) 

        Proti: 0  

                      Zdržel se: 0 
 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt xxxxxxxx, o velikosti 1 + 1 (32,60 m2) v 5. podlaží. Dopisem ze dne 25. května 2019 

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

se stal na základě usnesení RMČ P8 č. Usn RMC 0529/2015 ze dne 26. 8. 2015 z důvodu obecné 

prospěšnosti (zaměstnanec Městské policie hl. m. Praha) a to na dobu určitou jeden rok. 

Naposledy bylo užívání bytu prodlouženo v roce 2018 na dobu jeden rok. Nájemní smlouva 

končí 31. 8. 2019. Nájemné je pravidelně hrazeno. Není veden 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 přijetí usnesení:7 (Mgr. et Mgr. Opletalová) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 
 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Užívá byt xxxxxxxxx, o velikosti 1 + 0 (26,80 m2) v 17. podlaží. Dopisem ze dne 20. května 

2019  

požádal o prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Žadatel je nájemcem výše 

uvedeného bytu od dubna 2015, kdy mu byl byt přidělen na základě usnesení RMČ P8  

č. Usn RMC 0186/2015 ze dne 8. dubna 2015 z důvodu obecné prospěšnosti (zaměstnanec 

Policie ČR) a to na dobu určitou 1 rok. Naposledy byla nájemní smlouva prodloužena v roce 

2018. Nájemní smlouva končí 30. června 2019. Potvrzení zaměstnavatele doloženo. 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  

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

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

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 
 

Usnesení bylo přijato 
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Předkladatel: předsedkyně komise 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt xxxxxxx, o velikosti 1 + 0 (22,87 m2) v 5. podlaží. Dopisem ze dne 5. 6. 2019 žádá  

o prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem tohoto bytu se stal  

na základě výběrového řízení (usnesení č. Usn RMC 0366/2017 ze dne 14. června 2017)  

na dobu určitou 2 roky, za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/měs. Nájemní smlouva končí  

9. července 2019. Žadatel není veden v KN. 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 200,- Kč/m2/měsíc. 
 

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

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 
 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Užívá bytxxxxxxx, o velikosti 1 + 1 (47,52 m2) v 8. podlaží. Dopisem ze dne 4. června 2019 

žádá o prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného bytu se stal  

na základě zákonného přechodu práva nájmu po úmrtí matky v roce 2015. Nájemní smlouva 

byla uzavřena na dobu určitou 2 roky. V roce 2018 bylo užívání bytu prodlouženo novou 

nájemní smlouvou na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši 120,- Kč/m2/měsíc. Nájemní 

smlouva končí 31. července 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: 9 (Mgr. et Mgr. Opletalová, Mgr. Slávka) 

                      Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Užívá byt xxxxxxx o velikosti 1 + 0 (26,80 m2) v 17. podlaží. Dopisem ze dne 9. června 2019 

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

je na základě ponechání v bytě po neuznaném přechodu práva nájmu (usnesení č. Usn RMC 

0508/2011 ze dne 27. 7. 2011). Naposledy bylo užívání bytu prodlouženo v roce 2018  

na dobu určitou jeden rok. Platnost nájemní smlouvy končí 31. srpna 2019. Nájemné  

je pravidelně hrazeno. 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: 9 (Mgr. et Mgr. Opletalová, Mgr. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 
 

Usnesení bylo přijato 

 

 

RŮZNÉ 

 

- Předsedkyně komise navrhla níže uvedené termíny jednání komise v II. pololetí 2019: 

25. 9.; 30. 10.; 27. 11.; 18. 12. od 16. hod v Grábově vile. 

Komise vzala termíny na vědomí. 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 16.30 hod. 

 

 

Přílohy: Prezenční listina  

 

Zapisovatel: tajemník komise Bc. Gabriela Císařová 

 

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

 

Ověřovatel zápisu – Mgr. et Mgr. Opletalová  ………………………………… 

 

 

Rozdělovník: e-mailem   Ing. 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

