
Zápis č. 8/2019
v 

z 8. zasedání Komise RMC Praha 8 pro obecní byty
ze dne 23.10.2019 s místem konání Na Košince 1 v zasedací místnosti Odboru správy

majetku v 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: Mgr. Ivo Slávka

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

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

2. Volba ověřovatele zápisu - navržen pan/paní
Mgr. Ivo Slávka

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

Z d r ž e l s e : O 

Nová podání:

NÁVRHY NA PROMINUTÍ A ODPIS

Piedkladatel: předsedkyně komise

• Návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši xxxxxxxxx Kč vedeného na bytě
č.xxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Libeň

Nájemce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Byt: č. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Praha 8 -Libeň
(dům byl privatizován v roce 2014)

Výšedluhu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
poníženo o přeplatky vyúčtování služeb za roky 1997 až 2005)

Předmět žádosti:
Správní firma Osmá správa majetku a služeb a.s. požádala dopisem ze dne 16.09.2019 o odpis
nedobytné pohledávky v celkové vysi xxxxxxxxxKč vedené na bytě č.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 180 00 Praha 8, jehož nájemcem byl pan xxxxxxxxxx, který
dne xxxxxxxxxxxxxx zemřel.
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Zépis é. 8/2019

2 8. zasedéni Komisc RMé Praha 8 pro obecni byty
ze dne 23. 10. 2019 s mistcm konz’lni Na Ko§ince 1 v zasedaci mistnosti Odboru sprévy

majetku V 2. patf‘e budovy Grabovy vily 0d 16.00 h

Pfitomni: dle prezcnéni listiny
'I‘ajcmnice: v.2. Pavla Veéefové

Jednzini komise zahzijila a Fidila pfedscdkyné pi Ing. Anna Kroutil
Ovéf'ovatel zépisu: Mgr. 1V0 Slévka

1. I‘llasovéni 0 programu 8. zasedéni Komise RMé Praha 8 pro obecm’ byty

Hiasovdm': Pro: 8 (Mgr. S/dvka a Mgr, a Mgr. OpIera/ova')
Proti: 0
Za’rfe/ se: 0

2. Volba ovéf‘ovatcle zépisu — navricn pan/pam’
Mgr. Ivo Slévka

H/asova'm': Pro: 8 (Mgr. Sldvka a Mgr. a Mgr. OpIera/ovd)
Proli: 0
Zdrz‘el se: 0

rNové podénl:

NAVRHY NA PROMINUTi A ODPIS

Pfetlkladatel: predsedkyne’ komise

o Névrh na odpis ncdobytného dluhu v celkové V§I§i xxxxxxxxx K5 vcdcného na byté
6.xxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 — Libcfi

N51jemce: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Byt: é. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Praha 8 _ Libefi
(dfim byl privatizovén v roce 2014)

V57§c dluhu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
poniieno o pfcplatky vyfiétovéni slu'Zcb za roky 1997 a2 2005)

Pf‘cdmét iédosti:
Sprévni firma Osmé spréwa majetku a slcb a.s. poZédala dopisem ze dne 16.09.2019 0 odpis
nedobytné pohledévky V celkové vy§i xxxxxxxxxKé vedené na byté é.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 180 00 Praha 8, jehoi néjemcem byl pan xxxxxxxxxx, ktery
dne xxxxxxxxxxxxxx zemfel.



Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 28.02.2018, sp. zn. 20 D 1129/2017, v právní
moci dne 28.02.2018, bylo dědické řízení zastaveno a majetek nepatrné hodnoty, zanechaný
zůstavitelem, byl vydán vypraviteli pohřbu Městu Cvikov.
Pohledávky vymáhané v exekučních řízeních nemohly být uspokojeny, neboť není procesního
nástupce, který by vstoupil do řízení namísto povinného. Exekuční řízení tak byla soudními
exekutory pravomocně zastavena.
Odbor správy majetku ÚMČ Praha 8 s ohledem na výše uvedené předkládá komisi
RMČ Praha 8 pro obecní byty návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši
xxxxxxxxxxxxxxKč vedeného na předmětném bytě s doporučením postoupení tohoto návrhu
FV 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 odpis nedobytného
dluhu v celkové výši xxxxxxxxxxxxKč. 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: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O
Zdržel se: O

Usnesení bylo přijato

Žádost o nájem obecního bytu - obecná prospěšnost

Předkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Kobylisy
Žadatelka je zaměstnancem Generálního ředitelství cel od listopadu 2018 (referent lidských
zdrojů). V současné době žije se svým 8 letým synem u příbuzných bývalého přítele. Nachází
se ve velmi obtížné životní situaci, je matka samoživitelka, od otce dítěte nedostává vyměřené ·
výživné. Nájem bytu žádá jen pro svoji osobu a syna. Potvrzení a doporučení nadřízeného
orgánu doloženo. Žadatelka není vedena v KN.
Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje nájem bytu pro žadatele, přiměřené

velikosti, na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši
150,-Kč/m2/měsíc, mimo oblast prodejů, z důvodu obecné prospěšnosti.

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

Usnesení bylo přijato

Předkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, okr. Písek, Prachatice xx
Žadatelka je zaměstnancem ÚMČ P8 (mateřská dovolená). Žadatelka je vdaná, má dvě děti,
v současné době je na mateřské dovolené s dcerou, nar. 19. 7. 2018. Jako rodina žijí v domě
v obci Skály (okr. Písek), dům je v jejich vlastnictví. Z důvodu dostupnější zdravotní péče
v Praze pro syna, žádají jako rodina o nájem bytu přiměřené velikosti. Potvrzení
z personálního oddělení doloženo. Žadatelé jsou vlastníci čp v okr. Písek.
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Usnesenim Obvodniho soudu pro Prahu 8 7.0 dne 28.02.2018, sp. zn. 20 D 1129/2017, V prévni
moci dne 28.02.2018, bylo dedicke' fizeni zastaveno a majetek nepatrné hodnoty, zanechany
zfistavitelem, byl vydén vypraViteli pohrbu Méstu CVikov.
Pohledévky vyméhane’ V exekuénich fizenich nemohly byt uspokojeny, nebot’ neni procesniho
néstupce, ktery by vstoupil do fizeni namisto povinného. Exekuéni rizeni tak byla soudnimi
exckutory pravomocne zastavena.
Odbor sprévy majetku UMC Praha 8 s ohledem na VV§e uvedene’ pfedklédé komisi
RMC Praha 8 pro obecni byty névrh na odpis nedobytného dluhu V celkové vyéi
xxxxxxxxxxxxxxKé vedeného na pfedmétném byte 3 doporuéenim postoupeni tohoto névrhu
FV ZMC Praha 8 a RMC Praha 8 k projednénr’ a ZMC Praha 8 kc schvéleni.

Usneseni: Komisc pro obecm’ byty doporuéujc souhlasit s névrhem na odpis nedobytného
dluhu v celkové V37§i xxxxxxxxxxxxKé. Tonto névrh nésledné postoupit
finanénimu vyboru ZMé Praha 8 a RMé Praha 8 k projednéni a ZMé Praha
8 kc schvz’uleni.

Illasovdm' -—- PI‘O pl’ijetl' usneseni; 8 (Mgr. S/dvka a Mgr. at Mgr. Op/etalovd)
Proti: 0
Zdriel se: 0

Usneseni bylo pf'ijato

Zédost o néjem obecniho bytu ~ obccné prospé§n0st

PI‘edk/aa’arel: predsedkyne' komise

o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, l’raha 8 — Kobylisy
Zadatelka je zaméstnancem Generélniho reditelstvi cel od listopadu 2018 (referent lidsch
Zdrojfi), V souéasné dobe iije se svym 8 letYm synem u pribuznych byvalého pfitele. Nachézi
se ve velmi obtiinc’ Zivotni situaci, je matka samoZiVitelka, od otce ditéte nedostéVé vyméfené
Vyiivné. Néjem bytu Zédé jcn pro svoji osobu a syna. Potvrzeni a doporuéeni nadrizene'ho
orgénu doloieno. Zadatelka ncni vedena v KN.
Usneseni: Komisc pro obccni byty doporuéuje nzijem bytu pro iadatelc, pf‘iméi‘cné

velikosti, na dobu uréitou 1 rok za néjemne’ ve Vy§i
150,—Ké/m2/mésic, mimo oblast prodejfi, z dfivodu obecné prospé§nosti.

Hlasovdm' -2 Pro prijeti usnesem’: 8 (Mgr. S/dvka a Mgr. er Mgr. Opletalovd)
Proti: 0
Zdrz'el se: 0

Usncscni bylo pf'ijato

Predk/adatel: predsedkyné komise

o Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, okr. Pisek, Prachatice XX
Zadatelka je zaméstnancem UMC P8 (matcrské dovolené). Zadatelka je Vdané, mé dVe déti,
V souéasne’ dobé je na materske' dovolene’ s dcerou, mar. 19. 7. 2018. Jako rodina Ziji V dome
V obci Skély (okr. Pisek), dfim je V jejich Vlastnictvi. Z dfivodu dostupnéjéi zdravotm’ pe'ée
V Praze pro syna, Zédaji jako rodina o néjem bytu pfiméfene’ velikosti. Potvrzeni
7;. personélniho oddéleni doloieno. Zadatelé jsou V1astnici ép V okr. Pisek.



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

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

Usnesení bylo přijato

Předkladatel: piedsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 9
Žadatel je zaměstnancem Městské policie hl. m. Prahy od 1. 2. 2019 v pracovním poměru na
dobu neurčitou. V současné době bydlí v podnájmu (17m2) v Praze 9; se smlouvou na dobu
určitou do 31. ledna 2020. Žádostí ze dne 24. září si žádá o nájem většího bytu, a to z důvodu
těhotenství přítelkyně. Doporučení nadřízeného orgánu a potvrzení o zaměstnání doloženo.
Žadatel není veden v KN.

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 přijetí usnesení: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O
Zdržel se: O

Usnesení bylo přijato

Předkladatel: piedsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Kobylisy
Žadatel je zaměstnancem IPODEC - Čisté město od prosince 2017, s pracovní smlouvou na
dobu neurčitou. Žadatel je ženatý (manželka žije na Ukrajině), v současné době žije v podnájmu
(v jednom pokoji) v Praze 8, s trvalým pobytem. Potvrzení a doporučení nadřízeného orgánu
doloženo.

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

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

Usnesení bylo přijato
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Usnesenl’: Komise pro obccni byty doporuéujc nzijem bytu pro iadatele, primércné
velikosti, na dobu uréitou 1 rok za néjemné ve vy§i
150,-Ké/m2/mésic, mimo oblast prodcjii, z dfivodu obecné prospé‘s’nosti.

l-llasovdm’ 7* PI‘O pfijetz’ usneseni: 8 (Mgr. Shiv/(a a Mgr. et Mgr. 0})letalovci)
Proti: 0
Zd/‘iel se.’ 0

Usncseni bylo prijato

I’r'edkladarel: pl’edsedkyne" kamise

o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 9
Zadatel jc zaniéslnancem Me’stske' policie hl. m. Prahy 0d 1. 2. 2019 V pracovnim poméru na
dobu neuréitou. V souéasné dobé bydli V podnéjmu (17m2) V Prazc 9, se smlouvou na dobu
uréitou do 31. lcdna 2020. Zédosti 20 due 24. zéf'i si Zédé 0 néjem Vétéiho bytu, a to z dfivodu
téhotcnstvi pfitclkyné. Doporuécni nadf‘izcného orgénu a polvrzcni o zaméstnéni doloicno.
Zadatcl ncm’ vcdcn V KN.

Usncscni: Komise pro obecni byty doporuéujc néjcm bytu pro iadatclc, primércné
velikosti, na dobu uréitou 1 rok za néjcmné ve vy§i
150,—Ké/m2/mésic, mimo oblast prodcjii, z dfivodu obecné prospé§nosti.

lI/asavdm' - - PI‘O pl‘ijeli usnesem’: 8 (Mgr. S/dvka a Mgr. at Mgr. ()pletalové)
Pro/i: 0
Zdl‘iel se.‘ 0

Usnescni bylo prijato

[’I‘edk/admel: pfedsedkyné komisc

0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 — Kobylisy
Zadatcl jc zaméstnanccm IPODI'EC Cistc’ mésto 0d prosince 2017, s pracovni smlouvou na
dobu neuréitou. Zadatcl jc Zenaty (maniclka iijc na Ukrajiné), V souéasne’ dobé Zije V podnéjmu
(V jcdnom pokoji) V Prazc 8, s trvalym pobytcm. Potvrzcm’ a doporuéeni nadf‘izenc'ho orgénu
doloicno.

Usncscni: Komise pro obecni byty doporuéujc nzijcm bytu pro iadatele, primérené
vclikosti, na dobu uréitou 1 rok za néjcmné vc vy§i
150,-Ké/m2/mésic, mimo oblast prodejfi, z dfivodu obecné prospé§nosti.

I-I'lasova'rm' Pro pl’ijeti usnesem’: 8 (Mgr. S/a’vka a Mgr. er Mgr. ()pleta/ovd)
Proti: 0
Zdriel se: 0

Usnescni bylo prijato



Žádost o nájem obecního bytu - pedag. a nepedag. pracovníci

Předkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Libeň
Žadatel je zaměstnán v ZŠ xxxxxx v Praze 8 od roku 2016 jako učitel na plný pracovní úvazek,
s pracovní smlouvou na dobu určitou do 30. června 2020. V současné době žije
v družstevním bytě se svoji matkou, rád by se osamostatnil.
Potvrzení pro přidělení nájmu bytu od ředitele základní školy doloženo. Žadatel
není veden v KN. Doporučení komise RMČ Praha 8 pro školství (ze dne 7. 8. 2019)
je doloženo.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje nájem
velikosti, na dobu určitou 1 rok
150,- Kč/m2/měs., z důvodu obecné prospěšnosti.

bytu pro žadatele, přiměřené
za nájemné ve výši

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

Usnesení bylo přijato

Předkladatel: predsedkyné komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Kobylisy
Žadatelka má nájemní smlouvu ke školnickému bytu v budově MŠ xxxxxxxxxxod roku 1975.
Ve této mateřské škole pracovala od tohoto roku jako školnice. Žila tu se svým manželem, který
v roce 2014 zemřel. V posledních letech, vzhledem k důchodovému věku v této školce
pracovala na zkrácený úvazek, nyní vypomáhá jako pradlena. Užívání školnického bytu je
vázáno pracovním poměrem a vzhledem k tomu, že se žadatelka chystá práci ukončit (bude jí
70 let) tímto žádá o nájem obecního bytu, alespoň 1 + 1, protože školnický byt musí vyklidit.
Doporučení ředitelky MŠ pro přidělení a doporučení vedoucího odboru školství ÚMČ Praha 8
doloženo.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje nájem
velikosti, na dobu určitou 1 rok
150,- Kč/m2/mčs., z důvodu obecné prospěšnosti.

bytu pro žadatele, přiměřené
za nájemné ve výši

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

Usnesení bylo přijato
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Zzidost o néjcm obecm’ho bytu —— pedag. a nepedag. pracovnici
I’I‘edkladatel: pfedsedkyné komise

o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Libel‘i
Zadatcl je zaméstném V ZS xxxxgg V Prazc 8 0d roku 2016 jako uéitel na plny pracovni fivazek,
s pracovni smlouvou na dobu uréitou do 30. éervna 2020. V souéasné dobé Zije
V druistevnim byté sc svoji matkou, raid by so osamostatnil.
Potvrzcni pro pfidéleni néjmu bytu od foditcle zékladni §koly doloieno. Zadatel
neni vcdcn VKN. Doporuéeni komise RMé Praha 8 pro §kolstvi (7.0 due 7. 8. 2019)
je doloicno.

Usnescni: Komisc pro obecni byty doporuéujc nz'ljcm bytu pro iadatelc, priméf'ené
vclikosti, na dobu uréitou 1 rok za nzijcmné ve vyéi
150,— Ké/mZ/més., z dfivodu obccné prospéénosti.

H!asovdm’ m Pro pl‘ijet1' usnesem': 8 (Mgr. Sldvka a Mgr. er Mgr. ()plelalova’)
Proti: 0
Zdz‘iel se: 0

Usncscni bylo pf‘ijato

l’fedklaa’ate/s pfeaivedkyné kamise

. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 — Kobylisy
Zadatolka mé néjemni smlouvu kc §k01nickému bytu V budové M8 xxxxxxxxxxod roku 1975.
V0 této matef‘ské §kolc pracovala 0d tohoto roku jako ékolnice. Zila tu se svym manielem, ktery
V roce 2014 zemf‘cl. V poslcdnich letcch, vzhlcdem k dfichodovému Véku V této ékolce
pracovala 11a zkréceny 'L’lvazck, nyni vypoméhé jako pradlena. Uiivéni ékolnického bytu je
Vézéno pracovnim pomércm a vzhledcm k tomu, 20 so iadatelka chysté préci ukonéit (budc ji
70 let) timto Zédé 0 néjcm obccniho bytu, alcspofi 1-I-1, protoZe §kolnicky byt musi vyklidit.
Doporuécni fcditclky M8 pro pfidélcni a doporuécnl’ vcdouciho odboru §kolstVi UMC Praha 8
dolcno.

Usncseni: Komisc pro obccni byty doporuéuje néjcm bytu pro iadatele, primércné
vclikosti, na dobu uréitou 1 rok za néjcmné ve vy§i
150,- Ké/mzlmés., z diivodu obccné prospé§nosti.

Illasovdm' , , Pro pl’ijeli usnesem’: 8 (Mgr. Shiv/(a a Mgr. 8! Am: Op/eralovd)
Proli: 0
Zdrz'el se: 0

Usneseni bylo pf'ijato
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Piedkladatei: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Střížkov
Užívá byt č. xxxxxx, o velikosti 4 + 1 (94,67 m2) v 1. podlaží. Dopisem ze dne 16. září 2019
si požádal o prodloužení užívání výše uvedeného bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem
uvedeného bytu je od roku 2012, kdy mu byl byt přidělen na základě usnesení č. Usn RMC
0097/2012 ze dne 1. 2. 2012) na dobu určitou, z důvodu obecné prospěšnosti (zaměstnanec MP
Praha). Nájemní smlouva končí 30. listopadu 2019. Potvrzení o trvání pracovního poměru
doloženo. Nájemné je řádně 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 prijetl usnesení: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O
Zdržel se: O

Usnesení bylo přijato

č i e d k l a d a t e t Ý předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Kobylisy
Užívá byt č.xxxx, o velikosti 1 + O (22,87 m2) ve 14. podlaží. Dopisem ze dne 27. září 2019
žádá o prodloužení užívání výše uvedeného bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem
uvedeného bytu je od roku 2018 na základě usnesení č. Usn RMC 0388/2018 ze dne 29. srpna
2018, na dobu určitou. Z důvodu obecné prospěšnosti (zaměstnanec ÚMČ P8 Odbor sociálních
yěcí). Nájemní smlouva skončila 30. září 2019. Nájemné je pravidelně hrazeno. Žadatelka není
vedena v KN. 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/mčsíc.

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

Usnesení bylo přijato

Piedkladatel: piedsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Střížkov
Užívá bxxxxxxxxxyt xxx, o velikosti 1 + 1 (32,60 m2) v 4. podlaží. Dopisem doručeným dne
9. září 2019 si požádal o prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem
uvedeného bytu je od roku 2014, na základě usnesení č. Usn RMC 00893/2014 ze dne 15. října
2014, na dobu určitou. Z důvodu obecné prospěšnosti (zaměstnanec MŠ a ZŠ xxxxxxx).
Nájemní smlouva končí 31. řijna 2019. Nájemné je pravidelně hrazeno. Žadatelka není vedena
v KN. Potvrzení zaměstnavatele doloženo.
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ZA’DOSTI 0 PRODLOUZENI'NS

Pferlklarlatel: pl‘edsedkyné komise

I xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 — Stf'i'lkov
Uiivé byt é. xxxxxx, 0 vclikosti 4 + 1 (94,67 m2) V 1. podlaii. Dopisem ze dne 16. zéfi 2019
si poiédal 0 prodlouyicni uZiVéni Vy§c uvedcnc’ho bytu novou néjemni smlouvou. Néjemcem
uvedeného bytu je 0d roku 2012, kdy mu byl byt pfidélen na zékladé usneseni é. Usn RMC
0097/2012 26 dne 1. 2. 2012) na dobu uréitou, 7. dfivodu obecné prospéénosti (zaméstnanec MP
Praha). Néjemni smlouva konéi 30. listopadu 2019. Potvrzeni o trvéni pracovniho poméru
doloieno. Néjcmné jc fédné hrazcno. Zadatcl ncni veden V KN.

Usneseni: Komise pro obccni byty doporuéuje prodlouieni uiivéni bytu siadatelem
novou nz'ljcmni smlouvou. Nz’ljcmni smlouva bude uzavi'cna na dobu uréitou
1 rok a za néjcmné ve vy§i 150,— Ké/mz/mésic.

lllasovdni ~ Pro pr’ijell' usneseni: 8 (Mglx Slrivka a Mgr. er Mgr. Opletalowi)
Protl': 0
Zdrz'el se: 0

Usncscni bylo pf'ijato

Pfetlklmlatel: piedseu’kyne' komise

o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 — Kobylisy
UZiVé byl 6.xxxx, 0 VClikosti 1 + 0 (22,87 m2) V0 14. podlaii. Dopisem ze dne 27. Zéfi 2019
Zédé 0 prodlouiem’ uZiVéni vyéc uvcdcného bytu novou néjcmni smlouvou. Néjemcem
uvcdcnc’ho bytu jc 0d roku 2018 na zékladé usnescni 6. Usn RMC 0388/2018 26 dnc 29. srpna
2018, na dobu uréitou. Z dfivodu obccnc' prospéénosti (zaméstnanec UMC P8 Odbor sociélnich
Vfigi). Néj cmni smlouva skonéila 30. zéf‘i 2019. Néjcmné jc pravidelné hrazeno. Zadatelka neni
vcdcna V KN. Potvrzcni o trvém’ zaméstnéni doloicno.

Usneseni: Komisc pro obecni byty doporuéuje prodlouicni uiivz’mi bytu siadatelcm
novou nzijcmni smlouvou. Nzijcmni smlouva budc uzavf‘cna na dobu uréitou
1 rok a za néjemné vc vy§i 150,~ Ké/mZ/mésic.

Illasova'rni Pro pfijeti usnesem’: 8 (Mgr. Shiv/m a Mgr, at Mgn Opletalovd)
Proti.‘ 0
Zdrz'el se: 0

Usncscni bylo pf‘ijato

Pfedkladatel: p/‘ea'sedkyné komise

o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 — Stf‘iikov
Uiivé bxxxxxxxxxyt xxx, 0 velikosti 1 —I» 1 (32,60 m2) V 4. podlaii. Dopisem doruéenym dne
9. Zéf‘i 2019 si poiédal 0 prodlouiem’ uiivém’ bytu novou néjemni smlouvou. Néjemcem
uvedeného bytuje 0d roku 2014, na zékladé usncscni (‘3. Usn RMC 00893/2014 ze dne 15. fijna
2014, na dobu uréitou. Z dfivodu obccné prospéénosti (zaméstnanec MS a Z8 xxxxxxx).
Néjcmni smlouva konéi 31. fijna 2019. Néjcmné je pravidclné hrazcno. Zadatelka neni vedena
V KN. Potvrzcm’ 2amés1'navaielc doloieno.



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/mčsíc.

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

Usnesení bylo přijato

č t e d k l a d a t e l Ý předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Střížkov
Užívá byt č. xxx o velikosti 1 + 1 (32,60 m2) v 8. podlaží. Dopisem ze dne 13. října 2019
požádala o prodloužení užívání výše uvedeného bytu. Byt užívá od roku 2014, na základě
usnesení č. Usn R.MC 0012/2014 ze dne 8. ledna 20014, na dobu určitou. Z důvodu obecné
prospěšnosti (zaměstnanec SOS P8). Nájemní smlouva končí 20. prosince 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/mčsíc.

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

Usnesení bylo přijato

č i e d k l a d a t e l Ý předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Střížkov
Užívá byt č.xx, o velikosti 1 + 1 (47,52 m2) v 8. podlaží. Dopisem ze dne 3. října 2019 žádá o
prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného bytu se stala
v roce 2018 na základě usnesení R.MČ Praha 8 č. Usn R.MC 0581/2018 ze dne 7. listopadu
2018, na dobu určitou (převod azylového bytu na obecní). 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/mčsíc.

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

Usnesení bylo přijato
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Usncseni: Komisc pro obccni byty doporuéuje prodlouieni uiivz’mi bytu s iadatelcm
novou néjemni smlouvou. Naijcmni smlouva bude uzavf'ena na dobu uréitou
1 rok a za néjcmné ve vy§i 150,— KE/mZ/mésic.

Hlasovdm' 7* Pro pfijell' usnesem’: 8 (Mgr. S/dvka a Mgr. e! Mgr. Oplemlova’)
Protl‘: 0
Zdrz'el se: 0

Usnescni bylo pfijato

Pferlklatlatel: pfedsedlgmé komise

o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 — Sti‘iikov
UZiVé byt 6. xxx 0 velikosti 1 + 1 (32,60 ml) v 8. podlaii. Dopisem ze dne 13. fijna 2019
poZédala 0 prodlouieni uZivéni vyée uvcdcnc’ho bytu. Byt uZiVé 0d roku 2014, na zékladé
usneseni é. Usn RMC 0012/2014 ze dnc 8. lcdna 20014, na dobu uréitou. Z dfivodu obecné
prospéénosti (zaméstnanec SOS P8). Néjcmni smlouva konéi 20. prosince 2019. Potvrzeni
zaméstnavatele doloieno. Néjcmne’ je pravidclné hrazeno. Zadatelka neni vedena V KN.

Usneseni: Komisc pro obccni byty doporuéuje prodlouieni uiivz’lni bytu siadatelem
novou néjcmni smlouvou. Néjemni smlouva budc uzavf'ena na dobu uréitou
1 rok a za mijcmné ve vy§i 150,- Ké/mZ/mésic.

Hlasovdm' Pro pfi/etl' usneseni: 8 (Mgr. Sldvka a Mgr. at Mgr, Op/etalovd)
Proti: 0
Zdriel se: 0

Usncscni bylo pi‘ijato

Pfedkladatel: pl‘edsekWé komise

o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 — Stf‘iikov
Uiivé byt (xxx, 0 vclikosti 1 *I‘ 1 (47,52 m?) V 8. podlaii. Dopisem zc dne 3. fijna 2019 Zédé o
prodlouieni uiivém' bytu novou néjcmni smlouvou. Néjemcem uvedeného bytu se stala
V roce 2018 na zékladé usnescni RMC Praha 8 6. Usn RMC 0581/2018 26 dne 7. listopadu
2018, na dobu uréitou (pfcvod azylového bytu na obecni). Néjemm’ smlouva konéi 30. listopadu
2019. Néjcmné jc pravidelné hrazcno. Zadatclka neni vedcna v KN.

Usneseni: Komisc pro obccni byty doporuéuje prodlouieni u’Zivéni bytu siadatelem
novou néjemni smlouvou. Nzijemni smlouva bude uzavf'ena na dobu uréitou
1 rok a za nzijcmné ve vfii 150,— Ké/mzlmésic.

Illasovdm' , Pro pfijetz' usneseni: 8 (Mgr. S/dvka a Mgr. e! Mgr. OpIelalovd)
Proli: 0
Za’rz'el sex 0

Usncseni bylo pf'ijato



V 16.40 hod. se dostavil p. Pavel Schnirch.

Předkladatel: piedsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Střížkov
Užívá byt č. xx, o velikosti 1 + 1(47,52 m2) v 7. podlaží. Dopisem doručeným dne 8. 10. 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 Praha 8 (č. Usn RMC
0419/2018 ze dne 12. září 2018), výměna bytu. Nájemní smlouva na dobu určitou. Před
výměnou byla žadatelka od roku 2006 řádným nájemcem jiného bytu. Žadatelka je matka
samoživitelka, jeji 4 letý syn trpí po velmi komplikovaném porodu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Péče o něj je náročná, navštěvuje speciální mateřskou školu
v blízkosti bydliště. Z důvodu každoroční nejistoty při prodlužování užívání žadatelka žádá
komisi o zvážení prodloužení užívání na dobu neurčitou. Nájemné je po celou dobu řádně
hrazeno. Žadatelka není vedena v KN, jinou možnost bydlení nemá.

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

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

Usnesení bylo přijato

Předkladatel: piedsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxx, Taussigova 1172/1, Praha 8 - Kobylisy
Užívá byt č.xxx, o velikosti 1 + O (22,87 m2) ve 4. 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 0589/2017 ze dne 4. října 2017 z důvodu
obecné prospěšnosti (zaměstnanec Městské policie hl. m. Prahy), na dobu určitou. Nájemní
smlouva končí 31. října 2019. Nájemné je pravidelně hrazeno. Žadatel 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/mčsíc.

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

Usnesení bylo přijato
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V 16.40 hod. se dostavil p. Pavel Schnirch.
Pfedklmlatel: pi’ea'sed/gmé komise

0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Sti‘iikov
UZivé byt 6. xx, 0 vclikosli 1 .,|, 1(47,52 m2) v 7. podlaii. Dopisem doruéenym dne 8. 10. 2019
si Zédé o prodlouicni uZiVéni bytu novou néjemni smlouvou. Néjemcem vyée uvedeného bytu
je 0d roku 2018, kdy j1' byl byl pfidélcn na zékladé usncseni RMC Praha 8 (6. Usn RMC
0419/2018 zc dnc 12. zéfi 2018), V5/1néna bytu. Néjcmni smlouva na dobu uréitou. Pfed
vyménou byla Viadatclka 0d roku 2006 fédnSIm néjcmccm jiného bytu. Zadatelka je matka
samoiivitelka, jcji 4 let}? syn trpi p0 velmi komplikovaném porodu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Pc’éc o néj jc néroéné, nav§tévuje speciélm’ matefskou ékolu
V blizkosti bydliété. Z dfivodu kaidoroéni ncjistoty pfi prodluiovénl' uZiVéni Zadatelka iédé
komisi 0 zvéicni prodlocni uZiVéni na dobu neuréitou. Néjemné je p0 celou dobu fédné
hrazcno. Zadatelka neni vedcna v KN, jinou moinost bydleni nemé.

Usneseni: Komise pro obecni byty doporuéuje prodlouieni uiivéni bytu s iadatclem
novou néjemni smlouvou. Nzijcmni smlouva bude uzavf‘ena na dobu neuréitou
a za néjcmné vc vy§i 150,— Ké/mzlmésic.

Illasovdni —~ Pro pfijefl' usnesem’: 8 (Mgr. Sla'v/m a Mgr. er Mgr. Opleralovd)
Proti.’ 0
Zdrie/ se.‘ 1

Usnescni bylo pf'ijato

Pfetlklmlatel: pl’edsedkyné komise

o xxxxxxxxxxxxxxx, Taussigova 1172/1, l’raha 8 - Kobylisy
Uiivé byt é.xxx, 0 velikosti 1 + 0 (22,87 1112) V0 4. podlaii. Dopiscm zc dne 12. éervence 2019
si Zédé 0 prodlouieni uZivém’ bytu novou néjemni smlouvou. Zadatel se stal néjemcem
uvedeného bytu na zékladé usncscni é. Usn RMC 0589/2017 ze dne 4. fijna 2017 2 dfivodu
obecné prospés‘nosti (zaméstnancc Méstské policie hl. m. Prahy), na dobu uréitou. Néjemni
smlouva konéi 31. fijna 2019. Néjcmné jc pravidelné hrazeno. Zadatel neni veden V KN.
Potvrzem’ zaméstnavatelc doloicno.

Usncscni: Komisc pro obccni byty doporuéuje prodlouieni uiivéni bytu siadatelem
novou néjemni smlouvou. Nzijcmni smlouva bude uzavf'ena na dobu uréitou
l rok a 1:1 néjcmné ve vyéi 150,— Ké/mz/mésic.

HZasovdm' -—- Pro pl’ijeli usneseni: 8 (Mgr. S/dvka a Mgr. e! Mgr. Op/elalovd)
Proti.’ 0
Zdriel sex 0

Usncscni bylo pf‘ijato



Předkladatel: piedsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Kobylisy
Užívá byt č. xxx, o velikosti 1 + O (22,87 m2) v 8. podlaží. Dopisem ze dne 16.9.2019 žádá o
prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného bytu je na základě
usnesení č. Usn RMC 0446/2017 ze dne 19. července 2017, na dobu určitou, z důvodu obecné
prospěšnosti (Gerontologické centrum). Nájemní smlouva končí 31. října 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/mčsíc.

Hlasování - Pro ptijetl usnesení: 8 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Ople!alová)
Proti: O
Zdržel se: O

Usnesení bylo přijato

Předkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Užívá byt č. xxx, o velikosti 1 + O (22,87 ni) v 8. podlaží. Dopisem ze dne 3. 10. 2019 žádá o
prodloužení užívání bytu novou nájemní smlouvou. Nájemcem uvedeného bytu je na základě
zákonného přechodu práva nájmu bytu v roce 2015, na dobu určitou. Nájemní smlouva 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/mčsíc. ·

Hlasování - Pro prijeti usnesení: 9 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Ople!alová)
Proti: O
Zdržel se: O

Usnesení bylo přijato

ŽÁDOST O VÝMĚNU BYTU

Předkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Kobylisy
Užívá byt č. 6, o velikosti 1 + 1 (30.37 m2) ve 2. podlaží. Dopisem ze dne 13. října 2019
opětovně žádá o výměnu bytu za větší z důvodu výskytu plísně v bytě. Od konce roku 2018 se
řeší žádost paní xxxxxxxxxxx o výměnu bytu. Pracovníky správní firmy bylo provedeno šetření
v bytě, na základě kterého byla paní xxxxxxxxxxxxx nabídnuta odpovídající bytová náhrada,
tj. byt 1 + 1 (32,60 m2) po rekonstrukci. Paní xxxxxxxxxxxx nejprve s nabídkou bytu souhlasila,
ale později nabídku telefonicky odmítla s tím, že jí nevyhovuje lokalita (Střížkov). Následně
proběhlo osobní jednání, při kterém byla přítomna i dcera paní xxxxxxxxxx která s ní od roku
2018 začala bydlet spolcčnč s malým synem. Jednání byl přítomen pan xxxxxxxxxxxxxxx.
Z jednání nakonec vyplynulo, že stávající byt je pro ně malý a že si budou žádat o výměnu za
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Pr'etlklarlatel: pfedsedkwé komise

o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 — Kobylisy
UiiVé byt 6. xxx, 0 vclikosti 1 + 0 (22,87 m2) V 8. podlaii. Dopisem ze dne 16. 9. 2019 Zédé o
prodlouieni uiivéni bytu novou néjemm’ smlouvou. Néjcmcem uvedeného bytu je na zékladé
usnesem’ é. Usn RMC 0446/2017 7.6 dnc 19. éervence 2017, na dobu uréitou, z dfivodu obecné
prospéénosti (Gerontologickc’ centrum). Néj cmm’ smlouva konéi 31. fijna 2019. Zadatelka neni
vedena V KN. Néjemnc’ je fédné hrazeno. Potvrzcni zaméstnavatclc doloieno.

Usnescni: Komisc pro obecni byty doporuéujc prodlouieni uiivéni bytu siadatelcm
novou néjcmni smlouvou. Néjemni smlouva budc uzavFena na dobu uréitou
1 rok a za nzijcmné vc vy§i 150,- Ké/mz/mésic.

[flasovdm' Pro pl‘ijeli usnesem’: 8 (Mgr. S/a’vka u Mgr, at Mgr: Opleralovd)
l’roli.‘ 0
Zdriel se: 0

Usncseni bylo pf‘ijato

l’fezlklmlurel: pr’ea’sedAyné komixe

o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Uiivé byt 6. xxx, 0 vclikosti 1 "I" 0 (22,87 1112) V 8. podlayii. Dopisem ze dnc 3. 10. 2019 Zédé o
prodlouicni uflvéni bytu novou néjcmni smlouvou. Néjemcem uvedeného bytu je na Zékladé
zékonného pfcchodu préva néjmu bytu V moo 2015, na dobu uréitou. Néjemni smlouva skonéila
31. srpna 2019. Zadatel ncni vedcn V KN. Néjcmnc’ jc fédné hrazeno.

Usncscni: Komisc pro obccni byty doporuéuje prodlouicni uiivfini bytu siadatelem
novou nzijcmni smlouvou. Nzijcmni smlouva bude uzavf'ena na dobu uréitou
1 rok a 1:1 néjcmné ve vy§i 150,— Ké/mZ/mésic.

Illasovdni Pro pl’ijetl' usneseni: 9 (Mgr. Shiv/ca u Mgr. el Mgr. Opletalavu’)
Proli: 0
Za’rz’el se: 0

Usnescni bylo pf'ijato

ZA’DOST 0 VYMIZ‘NU BYTU

Pferlklmlurel: pr‘edsedkyne' komise

o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 — Kobylisy
UZl’Vé byl 6. 6, 0 vclikosti 1 *l" 1 (30.37 1112) V0 2. podlaii. Dopisem ze dne 13. fijna 2019
opétovné Zédé 0 Vyménu bytu 2a Vétéi 7. dfivodu Vyskytu plisné V byté. Od konce roku 2018 se
feéi Zédost pam’ xxxxxxxxxxx 0 vyménu bytu. Pracovniky sprévni firmy bylo provedeno §etfcni
V byté, na zékladé ktcre’ho byla pani xxxxxxxxxxxxx nabidnuta odpovidajici bytové néhrada,
tj. byt 1+1 (32,60 m2) p0 rckonstrukci. Pani xxxxxxxxxxxx nejprve s nabl'dkou bytu souhlasila,
ale pozdéji nabidku tclcfonicky odmitla s tim, Zc j1’ ncvyhovuje lokalita (Stfiikov). Nésledné
probéhlo osobni jcdnéni, pfi ktcrém byla pf‘itomna i dccra pani xxxxxxxxxx které s ni 0d roku
2018 zaéala bydlct spolcéné s malym syncm. cnéni byl pfitomen pan xxxxxxxxxxxxxxx.
Z jednéni nakoncc vyplynulo, 7.0 stévajici byt jc pro né maly a :26 si budou iédat 0 vyménu 2a
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větší. Tato žádost byla v květnu 2019 projednána Komisí RMČ P8 pro obecní byty s tím, že
komise nedoporučuje výměnu bytu za větší a trvá na přidělení odpovídající náhrady bytu pro
paní xxxxxxxxxxxxxxxxx a dceři doporučila řešit svoji bytovou situaci podáním žádosti o byt
ze sociálních důvodů. Po odeslání tohoto vyjádření komise se paní xxxxxxxxxxxx telefonicky
spojila s paní xxxxxxxxxxxxxx s tím, že v bytě zůstává bydlet a že dceři máme dát jiný byt.
Nyní dopisem ze dne 13. října 2019 paní xxxxxxxxxxxxxxxx opět žádá o výměnu bytu za větší.
Současně si emailem adresovaným k rukám pana starosty dcera paní xxxxxxxxxxxxx stěžuje
na svoji bytovou situaci. Ve svém dopise obviňuje MČ z toho, že situaci s výměnou bytu neřeší
a že jim byla nabídnuta nevyhovující bytová náhrada. Žádá výměnu za větší byt, než je
současný.

Usnesení: Komise pro obecní byty opčtovnč doporučuje žadatelce nabídnout výměnu
stávajícího bytu za odpovídající náhradu a dále dceři žadatelky doporučuje
nájem bytu, přiměřené velikosti, na dobu určitou 1 rok za nájemné 150,
Kč/mě/měsíc, a to po té, co doloží potřebné doklady.

Hlasování - Pro prijetl usnesení: 9 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O
Zdržel se: O

Usnesení bylo přijato

ŽÁDOSTI O PŘIDĚ"'LENÍNÁIIÍU.DNÍIIO BYDLENÍ
(v návaznosti na usnesení Zastupitelstva městské části č. Usn ZMC 036/2019 ze dne

25.9.2019)

Ptedkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Karlín
Žadatelka užívá byt 2+1 (71m2). Dům, ve kterém žije mnoho let (cca 40), byl do roku 2017
v podílovém vlastnictví ( ½ soukr. majitel a ½ hl. m. Praha, svěřená do správy MČ P8). V roce
2017 došlo k prodeji ½ domu soukr. majiteli. Do dnešního dne dům změnil již po několikáté
majitele. Nájemci bytů dostali ke květnu 2019 výpověď z nájmu bytu. Dům je ve velmi špatném
stavu, nesvítí světla, v domě se neuklízí. Prázdné byty jsou demolovány, neustále v domě
probíhají stavební práce.xxxxxxxxxxxx v návaznosti na usnesení Zastupitelstva MČ ze dne 25.
září 2019 žádá o přidělení náhradního bytu. Žadatelka není vedena v KN.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje přidělení
Nájemní smlouva bude uzavřena
a za nájemné ve výši ÍSO,- Kč/m2/měsíc.

náhradního bytu žadateli.
na dobu neurčitou

Hlasování - Pro prijetl usnesení: 9 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O
Zdržel se: O

Usnesení bylo přijato
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Vétél’. Tato Zédost byla V kvétnu 2019 projcdnélna Komisi RMC P8 pro obccni byty s tim, 7.0
komise ncdoporuéujc Vyménu bytu za Vét§i a trVé na pfidélcni odpovidajici néhrady bytu pro
pani xxxxxxxxxxxxxxxxx a dccf‘i doporuéila fc§it svoji bytovou situaci podénim Zédosti o byt
ze sociélnich dfivodfi. Po odosléni tohoto vyjédfem' komisc so pani xxxxxxxxxxxx telefonicky
spojila 3 pam’ xxxxxxxxxxxxxx 5 tim, 7.0 V byté zfistévé bydlet a Ze dcefi méme dét jiny byt.
Nym' dopisem zc dnc 13. fijna 2019 pani xxxxxxxxxxxxxxxx opét iédé o vyménu bytu za Vét§1.
Souéasné si cmailem adrcsovanym k rukém pana starosty dcera panl' xxxxxxxxxxxxx stéiuje
na svoji bytovou situaci. Vc svém dopiso obvifiuje MC 2 toho, Ze situaci s VYménou bytu nefeéi
a 20 jim byla nabidnuta ncvyhovujici bytové néhrada. Zédé vyménu za Vétéi byt, mi je
souéasny.

Usncscni: Komisc pro obccni byty opétovné doporuéujc iadatelcc nabidnout vyménu
stzivajiciho bytu za odpovidajici nzihradu a délc dccx‘i iadatelky doporuéuje
nz’ljcm bytu, pf‘iméf‘ené vclikosti, na dobu uréitou 1 rok za néjemné 150,-
Ké/mZ/mésic, a to p0 té, c0 dolo’zi potf‘ebné doklady.

Illusovdm' , Pro pl‘i/eli usnesem’.‘ 9 (Mg/1 Shiv/ca a Mgr. er Mgr. ()p/emlmd)
Proli.‘ 0
Zdrz'el se: 0

Usnescni bylo pf‘ijato

ZA'DOSTI 0 PRIDIZ‘LENI’NA’IIRADNI'HO BYDLENI'
(v mivaznosti ml usnesem’ Zastupitelstva mé’stské Edsti c". Usn ZMC 036/2019 ze dne
25. 9 .2019)

Pfedklmlntel: pr’edsea’kyne' komise

0 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 - Karlin
Zadalclka u’Zivé byt 2+1 (71m2). Dfim, VC ktcrc'm Zijc mnoho lct (cca 40), byl do roku 2017
V podilovém Vlastnictvi ( l/2 soukr. majitcl a 1/2 hl. m. Praha, svéf'ené do sprévy MC P8). V roce
2017 doélo k prodcji l/2 domu soukr. majitcli. Do dncéniho dnc dfim zménil jii po nékolikété
majitelc. Néjemci bytfi dostali kc kVétnu 2019 Vypovéd’ z néjmu bytu. Dfimje ve velmi épatném
stavu, ncsviti svétla, V domé so nouklizi. Prézdné byty jsou dcmolovény, neustéle v domé
probihaji stavcbni précc.xxxxxxxxxxxx V névaznosti na usncscni Zastupitelstva MC ze dne 25.
22111 2019 iédé o pfidéleni néhradniho bytu. Zadatclka neni vedena V KN.

Usnesem’: Komisc pro obecni byty doporuéujc pi‘idélcni néhradniho bytu iadateli.
Nzijcmni smlouva budc uzavf'ena na dobu neuréitou
a za nzijcmné vc vy§i 150,— Ké/mz/mésic.

IIlasovdm' , Pro pfijeti usnesem': 9 (Mgr. Shiv/m a Mgr. e! Mgr. ()pletalovd)
Proti: 0
Zdrz'el se.‘ 0

Usneseni bylo pf'ijato



Piedkladatel: piedsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, · Praha 8 - Karlín
Žadatelka užívá byt 2+ 1 (68,51112). Dům, ve kterém žije mnoho let (cca 40), byl do roku 2017
v podílovém vlastnictví ( ½ soukr. majitel a½ hl. m. Praha, svěřená do správy MČ P8). V roce
2017 došlo k prodeji ½ domu soukr. majiteli. Do dnešního dne dům změnil již po několikáté
majitele. Nájemci bytů dostali ke květnu 2019 výpověď z nájmu bytu. Důmje ve velmi špatném
stavu, nesvítí světla, v domě se neuklízí. Prázdné byty jsou demolovány, neustále v domě
probíhají stavební práce. xxxxxxxxxxxxxx v návaznosti na usnesení Zastupitelstva MČ ze dne
25. září 2019 žádá o přidělení náhradního bytu. Žadatelka není vedena v KN.

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje přidělení
Nájemní smlouva bude uzavřena
a za nájemné ve výši 150,- Kč/mě/měsíc,

náhradního bytu žadateli.
na dobu neurčitou

Hlasování - Pro piijetl usnesení: 9 (Mgr. Slávka a Mgr. et Mgr. Opletalová)
Proti: O
Zdržel se: O

Usnesení bylo přijato

Žádost o nájem obecního bytu - pracovníci Gcrontocentra

Piedkladatel: předsedkyně komise

• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,okr.Pardubice
Žadatelka je zaměstnána v Gerontologickém centru v Praze 8 - Kobylisích od roku 2016 jako
osobní asistent, na plný pracovní úvazek s pracovním poměrem na dobu neurčitou. Trvalý
pobyt má v domě rodičů v okr. Pardubice. V současné době přespává v Praze 9 v bytě sestry.
Potvrzení pro přidělení nájmu bytu od ředitelky Gerontologického centra doloženo. Žadatelka
není vedena v KN.

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

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

Usnesení bylo přijato
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Pfellklmlatel: pfedsedkyné komise

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 8 — Karlin
Zadatelka uiivé byt 2+1 (68,51112). Dfim, VC ktcre’m iijc mnoho let (cca 40), byl d0 roku 2017
V podilovém Vlaslniclvi ( l/2 soukr. majitcl a 1/;>. hl. m. Praha, svéfcné do sprévy MC P8). V roce
2017 d0§10 k prodcji l/2 domu soukr. majitcli. Do dncéniho dne dfim zménil jii p0 nékolikété
majitelc. Néjcmci bytfi dostali kc kVétnu 2019 Vypovéd’ 2 néjmu bytu. Dfim je VC velmi §patném
stavu, ncsviti svétla, V domé sc ncuklizi. Prézdné byty jsou demolovény, neustéle V domé
probihaji stavebm’ précc. xxxxxxxxxxxxxx V névaznosti na usncscnl' Zastupitelstva MC ze dne
25. zéri 2019 'Zédé 0 pfidélem’ néhradniho bytu. Zadatelka neni vcdena V KN.

Usncscni: Komise pro obecni byty doporuéujc pridéleni néhradniho bytu iadateli.
Nzijcmni smlouva budc uzavi‘cna na dobu neuréitou
a za néjemné vc vy§i 150,— Ké/mZ/mésic.

[AI/asovdm' . Pro pl’ijeli usneseni: 9 (Mgr, S/dvka a Mgr. at Mgr ()pIeta/ovd)
Proti.’ 0
Zdriel se: 0

Usnescm’ bylo prijato

Zédost o nzijem obecniho bytu ~— pracovnici Gerontoccntra

I’I‘edkladulel: pl‘edsedkyné komise

o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, okr. Pardubicc
Zadatclka je zaméstnéna V Gerontologickém ccntru V Praze 8 —-- Kobylisich 0d roku 2016 jako
osobni asistcnt, na p111}? pracovni uvazek s pracovnim pomércm na dobu neuréitou. Trvaly
pobyt mz'l V domé rodiéfi V okr. Pardubicc. V souéasnc’ dobé pfespe’wé V Praze 9 V byté scstry.
Potvrzcni pro pfidélcni néjmu bytu 0d f'cditelky Gcrontologickc’ho contra doloieno. Zadatelka
ncni vcdcna V KN.

Usncscni: Komisc pro obecni byty doporuéujc nzijcm bytu pro iadatclc, pf‘imércné
velikosti, na dobu uréitou 1 rok za néjemné ve vy§i
150,— Ké/mZ/més., z dfivodu obecné prospé§nosti.

I'llasovdm' — Pro [)I‘g'jetl'usnesem': 8 (Mgr. Sldvka a Mgr. e! Mgr. ()plefalovd)
Proti.‘ 0
Zdriel sex 0

Usncscni bylo prijato
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RŮZNÉ

Mgr. Ivo Slávka navrhl zařazení na nejbližší zasedání komise bod programu k projednání,
usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1608 ze dne 5. 8. 2019 k návrhu Memoranda
o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy.

Zasedání bylo ukončeno v 17.45 hod.

Přílohy: Prezenční listina

Zapisovatel: tajemník komise

Předseda komise Ing. Anna Kroutil

Ověřovatel zápisu - Mgr. Ivo Slávka

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, Pavel Schnirch, Mgr.
Jakub Schejbal, Radek Petíř, Petra Vazačová, Mgr. Štěpán Ripka. Ph.D., Mgr. et Mgr.
Magdalena Opletalová
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RfiZNE

Mgr. 1V0 Slavka navrhl zarazcni na abliVVSi zasedani komise bod programu kprojednani,
usnesenr’ Rady hlavniho mesla Prahy c. 1608 ze dne 5. 8. 2019 k navrhu Memoranda
0 spolupraci pfi re§eni bytove’ nouze na uzcmi hlavniho mesta Prahy.

Zasedz’mi bylo ukonéeno v 17.45 hod.

Prilohy: Prezenéni listina

Zapisovatel: tajemnik komisc

Pfedseda komisc Ing. Anna Kroutil

Ovéfovatel zapisu Mgr. Ivo Slavka .......................................

Rozdélovnik: e—mailem Ing. Anna Kroutil, Ing. Be. Jiri I-iliaé, MBA, Tomaé Mikulenkas Mgr.
et Mgr. Toma§ Nemeéek, Jiri Vitek, Mgr. Ivo Slavka, BC. Tomaé. Bina, Pavel Schnirch, Mgr.
Jakub Schcjbal, Radck Petii‘, Petra Vazaéova, Mgr. Stepan Ripka. Ph.D., Mgr. et Mgr:
Magdalena ()plctalova
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