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Zápis č. 11 

z 11. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty  

ze dne 26. 2. 2020 s místem konání Na Košince 1 v zasedací místnosti ve 2. patře budovy 

Grabovy vily od 16.00 h 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Tajemnice: Bc. Gabriela Císařová 

 

Jednání komise zahájila a řídila předsedkyně pí Ing. Anna Kroutil 

Ověřovatel zápisu:  Bc. Tomáš Bína 
 

 
1. Hlasování o programu 11. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty včetně jednoho dodatečně 

zařazeného materiálu  

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

                  Proti:  0  
                  Zdržel se:  0  

 

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

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

                  Proti:  0  

                  Zdržel se:  0  

 
 

Nová podání: 
 

 

 

NÁVRHY NA PROMINUTÍ A ODPIS 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

o Návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 105.914,00 Kč vedeného na bytě 

č. XX, Bínova 533/10, Praha 8 – Střížkov 

Komise měla k dispozici zprávu od oddělení evidence a správy pohledávek odboru správy 

majetku ÚMČ Praha 8. 

 

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje souhlasit s návrhem na odpis nedobytného 

dluhu v celkové výši 105.914,00 Kč vedeného na předmětném bytě  

s doporučením postoupení tohoto návrhu Finančnímu výboru ZMČ Praha 8  

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

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 

o Návrh na odpis nedobytného dluhu v celkové výši 152.003,00 Kč vedeného na bytě 

č. XXX, Taussigova 1172/1, Praha 8 – Kobylisy 

Komise měla k dispozici zprávu od oddělení evidence a správy pohledávek odboru správy 

majetku ÚMČ Praha 8. 

 

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje souhlasit s návrhem na odpis nedobytného 

dluhu v celkové výši 152.003,00 Kč vedeného na předmětném bytě  

s doporučením postoupení tohoto návrhu Finančnímu výboru ZMČ Praha 8  

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

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

                      Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

XX, ředitelka Sociální a ošetřovatelské služby Praha 8  

Ředitelka SOS P8 žádá pro jmenované seniory finanční kompenzaci za vzniklou újmu v podobě 

prominutí nájemného za měsíce prosinec 2019 a leden 2020, ve kterých nemohli senioři 

plnohodnotně užívat náhradní byty. Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru 

správy majetku ÚMČ Praha 8. 

 

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje vyhovět žádosti o prominutí nájemného  

za měsíce prosinec 2019 a leden 2020 uvedeným nájemcům bytů. 
 

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

                      Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 
 

 

 

Předkladatel: předsedkyně komise 

XX, vedoucí OSV  

Obrátila se se žádostí o projednání uvolnění jedné bytové jednotky z bytového fondu Městské 

části Praha 8 do pronájmu organizaci Kolpingův dům za stejných podmínek jako jsou 

pronajímány azylové byty. Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru správy 

majetku ÚMČ Praha 8 a vyjádření komise RMČ Praha 8 pro sociální věci, seniory a národnostní 

menšiny. 
 

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje vyhovět žádosti a přidělit Kolpingovu 

domu jednu bytovou jednotku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

určitou 2 roky za 100,- Kč/bytová jednotka. 

 
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, Bínova 532/8 

Dopisem ze dne 21. ledna 2020 žádá o výměnu předmětného bytu za jiný. Jako důvod uvádí 

špatnou polohu bytu, kdy se byt nachází nad restauračním zařízením a provoz této restaurace 

narušuje užívání bytu do pozdních hodin. Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů 

odboru správy majetku ÚMČ Praha 8. 

 

Usnesení:  Komise pro obecní byty doporučuje vyhovět žádosti o výměnu bytu za jiný  

o stejné velikosti ve stávajícím domě. 
 

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

        Proti: 0 

                      Zdržel se: 2 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

XX, Burešova 1151/12,  

Dopisem ze dne 15. 1. 2020 žádají o vrácení části nájemného za období, kdy nemohli byt užívat. 

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

 

Usnesení: Komise pro obecní byty nedoporučuje vyhovět žádosti o vrácení části  

                   nájemného. 
 

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

                      Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 
 

Předkladatel: předsedkyně komise 

XX, Křižíkova 208/55 

Dopisem ze dne 28. 1. 2020 žádá o přidělení obecního bytu. Komise měla k dispozici zprávu 

od oddělení bytů odboru správy majetku ÚMČ Praha 8. 

 

Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje přidělení obecního bytu přiměřené 

velikosti žadateli. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou  

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

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

                      Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

Žádost o nájem obecního bytu – obecně prospěšné profese  
 

Předkladatel: předsedkyně komise 

• XX, Velhartická 365, Praha 9                       

Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru správy majetku ÚMČ Praha 8. 
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Usnesení: Komise pro obecní byty doporučuje žádost odložit a požádat žadatele  

                   o doplnění údajů, zda nemá podánu žádost na přidělení bytu na MHMP  

                   a u Policie ČR. 

 
Hlasování  –  Pro přijetí usnesení: 4 (Mgr. et Mgr. Opletalová, Mgr. Slávka) 

                      Proti: 0 

                      Zdržel se: 7 

 

Usnesení nebylo přijato 

 

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: 7 

                      Proti: 0 

                      Zdržel se: 4 (Mgr. et Mgr. Opletalová, Mgr. Slávka) 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ NS 

 
Předkladatel: předsedkyně komise 

✓ XX, Pernerova 287/15 

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. Po následném skončení platnosti 

nájemní smlouvy bude žadatelka přestěhována do menšího bytu.   
 

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

 

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

                      Proti: 0 

                      Zdržel se: 0 

 

Usnesení bylo přijato 

 

 

RŮZNÉ 

 

Oznámení  

Bez projednání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty bude řešena žádost o přidělení obecního 

bytu žadatelky, která žádá vzhledem ke svému zdravotnímu stavu o umístění v domě 

s pečovatelskou službou. Komise měla k dispozici zprávu od oddělení bytů odboru správy 

majetku ÚMČ Praha 8. 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 17.15 hod. 
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Přílohy: Prezenční listina  

 

Zapisovatel: tajemník komise  

 

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

 

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

 

 

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

