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Zápis č. 5/2019 

z 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty  

ze dne 29. 5. 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: p. Pavel Schnirch 

 
1. Hlasování o programu 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty + 2 dodatečně zařazené 

písemné materiály 

 

Hlasování: Pro:  11(Mgr. et Mgr. Opletalová, Mgr. Slávka) 
                  Proti: 0  

Zdržel se: 0 

 

2. Volba ověřovatele zápisu – navržen p. Pavel Schnirch 

 

Hlasování: Pro: 10 (Mgr. et Mgr. Opletalová, Mgr. Slávka) 

Proti: 

                                   Zdržel se: 1 

 

 

Nová podání: 
 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

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

Komise měla k dispozici tabulku od oddělení bytů odboru správy majetku ÚMČ Praha 8. 

 

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje postupovat podle § 2291 (vypovězení 

nájmu bez výpovědní doby) občan. zákoníku. 

 
Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 11 (Mgr. et Mgr. Opletalová, Mgr. Slávka) 

                      Proti: 0 

                     Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 
 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

Interní návrhy výpovědí z nájmu bytu ze dne 17. 5. 2019 

Komise měla k dispozici tabulku od oddělení bytů odboru správy majetku ÚMČ Praha 8. 

 

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje postupovat podle § 2288 (vypovězení 

nájmu s tříměsíční výpovědní dobou) občan. zákoníku. 

 
Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 11 (Mgr. et Mgr. Opletalová, Mgr. Slávka) 

                      Proti: 0 

                     Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 
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Předkladatel: předsedkyně komise 

XX, Taussigova 1172/1 

Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru správy majetku ÚMČ Praha 8  

a správní firmy OSMS a.s. 

 

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje souhlasit s navrhovaným postupem,  

tzn. náklady vynaložené na opravy vytopených bytů vymáhat po nájemci, 

který tento stav zapříčinil a dále vymáhat náhradu škody za ušlý zisk 

z neobsazeného bytu. 
 

Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 11 (Mgr. et Mgr. Opletalová, Mgr. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 
 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

XX, Klapkova 26/3 

Dopisem ze dne 23. 4. 2019 se obrátila se žádostí o výměnu stávajícího bytu za jiný (větší). 

Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů a oddělení správy majetku odboru správy 

majetku ÚMČ Praha 8. 

 

Usnesení: Komise pro obecní byty nedoporučuje vyhovět žádosti o přidělení většího 

bytu, ale doporučuje řešit danou situaci paní XX přidělením náhradního bytu 

o velikosti odpovídající současně užívanému bytu z bytového fondu MČ 

Praha 8. XX doporučuje, aby svou bytovou situaci řešila podáním samostatné 

žádosti o byt ze sociálních důvodů. 
 

Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 11 (Mgr. et Mgr. Opletalová, Mgr. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

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

▪ XX, Odolená Voda 

Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru správy majetku ÚMČ Praha 8. 
 

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

velikosti pro 4 osoby, na dobu určitou 1 rok za nájemné ve výši  

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

Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 11 (Mgr. et Mgr. Opletalová, Mgr. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 
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ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ NS 
 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

• XX, Taussigova 1172/1   

Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru správy majetku ÚMČ Praha 8. 

 

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. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 
 

Usnesení bylo přijato 
 

 

 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

• XX, Nemocnice Na Bulovce 

Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru správy majetku ÚMČ Praha 8. 

 

Usnesení: Bytová komise doporučuje prodloužení užívání uvedených bytů s Nemocnicí  

na Bulovce, na adrese Burešova 1151/12 a Taussigova 1172/1, novou nájemní 

smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let  

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

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

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 
 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

• XX, Bínova 534/12  

Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru správy majetku ÚMČ Praha 8. 

 

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. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 
 

Usnesení bylo přijato 
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Předkladatel: předsedkyně komise 

• XX, Bínova 534/12 

Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru správy majetku ÚMČ Praha 8. 

 

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. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 
 

Usnesení bylo přijato 
 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

• XX, Taussigova 1172/1 

Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru správy majetku ÚMČ Praha 8. 

 

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. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 
 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

• XX, Taussigova 1172/1 

Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru správy majetku ÚMČ Praha 8. 

 

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. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 
 

Usnesení bylo přijato 
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Předkladatel: předsedkyně komise 

• XX, Bínova 533/10 

Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru správy majetku ÚMČ Praha 8. 

 

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. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 
 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

• XX, Taussigova 1172/1 

Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru správy majetku ÚMČ Praha 8. 

 

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

novou nájemní smlouvou. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou  

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

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

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 
 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Dodatečně zařazené písemné materiály 
 
 
Předkladatel: předsedkyně komise 

• XX, Taussigova 1172/1 

Dopisem ze dne 26. dubna 2019 žádá o prodloužení užívání výše uvedeného bytu novou 

nájemní smlouvou. Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru správy majetku 

ÚMČ Praha 8. 

 

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. Slávka) 

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 
 

Usnesení bylo přijato 
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Předkladatel: předsedkyně komise 

• XX, Taussigova 1172/1  

Dopisem ze dne 26. dubna 2019 žádá o prodloužení užívání výše uvedeného bytu novou 

nájemní smlouvou. Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru správy majetku 

ÚMČ Praha 8. 

 

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 237,- Kč/m2/měsíc. 
 

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

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 
 

Usnesení bylo přijato 

 

 

RŮZNÉ 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 17.30 hod. 

 

 

Přílohy: Prezenční listina  

 

Zapisovatel: tajemník komise Bc. Gabriela Císařová 

 

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

 

Ověřovatel zápisu – Pavel Schnirch ………………………………… 

 

 

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, 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

