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Zápis č. 12 

z 12. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty  
z hlasování per rollam konaného od 4. 5. do 7. 5. 2020, 8:00 hod 

 

Hlasovali: Ing. Anna Kroutil, Tomáš Mikulenka, Mgr. et Mgr. Tomáš Němeček,  

                            Jiří Vítek, Mgr. Ivo Slávka, Bc. Tomáš Bína, Ing. Petr Pelc,  

                       Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA, Mgr. et Mgr. Magdalena Opletalová, Petra Vazačová,  

 

Bez vyjádření: Ing. Jan Červenka, Radek Petíř, Mgr. Štěpán Ripka. Ph.D., 

 

Tajemnice: Bc. Gabriela Císařová 

 

 

Předsedkyně komise: pí Ing. Anna Kroutil 
 

Ověřovatel zápisu nebude stanoven 

 

 

Nová podání: 

 
 

Předkladatel: předseda komise 

ŽÁDOSTI O POSUNUTÍ PLACENÍ NÁJEMNÉHO Z DUVODU PANDEMIE 

 

Cílem je chránit ty nájemce, kteří se v důsledku krizových opatření ocitnou v tak tíživé situaci, 

že by úhrada, byť jen části nájemného byla pro ně likvidační. Z tohoto důvodu  

je požadováno, aby nájemce doložil pronajímateli odpovídajícím a hodnověrným způsobem, 

že nemá dostatečné příjmy z důvodu krizových opatření spojených s výskytem koronaviru. 

Nájemce může žádat o posunutí platby nájemného za měsíce březen až červenec roku 2020. 

Tyto nájmy bude povinen nájemce uhradit ve splátkách do konce roku 2020. 

Pokud nájemce bude nečinný, neprodleně a bez zbytečného odkladu nedoloží pronajímateli 

absenci příjmů, nebude jeho žádost řešena. (výňatek ze schváleného návrhu poslanecké 

sněmovny – celý text viz. příloha) 

 

❖ XX, Pernerova 287/15 

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

 

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje souhlasit s posunutím placení nájemného 

dle výše uvedených podmínek. 
 

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

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

❖ XX, Bulovka 1462/10  

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

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/Nemecek-Tomas.html
https://www.praha8.cz/appo/card/74/Vitek-Jiri.html
https://www.praha8.cz/appo/card/74/Slavka-Ivo.html
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Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje souhlasit s prominutím nájemného  

od 1. 3. 2020 do data nastěhování do bytu. 
 

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

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ NS 
 
Předkladatel: předsedkyně komise 

✓ XX, Bínova 532/8 

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:  10  (Mgr. et Mgr. Opletalová, 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:  10   (Mgr. et Mgr. Opletalová, 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 nedoporučuje prodloužení užívání bytu s žadatelem 

novou nájemní smlouvou.  
 

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

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 2 
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Usnesení bylo přijato 
 

 

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

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 
 

 
 

Předkladatel: předsedkyně komise 

✓ XX, Bínova 532/8 

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

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 1 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

 

Přílohy:  článek Ministerstva pro místní rozvoj  

(ze zdroje: https://www.mmr.cz/Ostatní/Web/Novinky/Poslanci-prehlasovali-Senat-a-

schvalili-omezeni-vy) 
 

 

 

 

Zapisovatel: tajemník komise  

 

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

 
 

 

 

Rozdělovník: e-mailem: Ing. Anna Kroutil, Tomáš Mikulenka, Mgr. et Mgr. Tomáš Němeček, 

Jiří Vítek, Mgr. Ivo Slávka, Bc. Tomáš Bína, Ing. Petr Pelc, Ing. Jan Červenka, Ing. Bc. Jiří 

Eliáš, MBA, Mgr. et Mgr. Magdalena Opletalová, Radek Petíř, Mgr. Štěpán Ripka. Ph.D., Petra 

Vazačová, Tomáš Slabihoudek 

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/Nemecek-Tomas.html
https://www.praha8.cz/appo/card/74/Vitek-Jiri.html
https://www.praha8.cz/appo/card/74/Slavka-Ivo.html
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Podmínky hlasování: 

 

Pro hlasování jsou stanoveny podmínky, které hlasující musejí dodržet, aby jejich hlas 

byl uznán platným:  

 

a) hlasování z e-mailové adresy evidované KOB,  

 

b) hlas musí být formou odpovědi na jednotlivé předkládané žádosti, které  

jsou uvedeny v příchozím e-mailu, v němž předsedkyně komise RMČ Praha 8  

pro obecní byty zadala hlasování, na vlastní hlasování jsou ponechány 3 dny, 

usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů 

komise. 

 

c) e-mail s hlasováním musí být adresován na e-mailovou adresu 

gabriela.cisarova@praha8.cz. Hlasování se taktéž řídí článkem 3, odstavcem 2 

Jednacího řádu komisí Rady městské části Praha 8 

 

O každém usnesení či souboru usnesení, které byly zaslány emailem, a o nichž bylo 

následně řádně hlasováno, je sepsán tajemníkem komise samostatný zápis, který  

je řádným zápisem a podle čl. 3. bodu 11 je také zveřejněn. 

 

 
 


