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Zápis č. 5 z jednání Bytové komise Rady městské části 
 

Datum jednání: 21. 4. 2021 

Místo jednání: kancelář č. 304, Lipanská 9 (1) + distanční účast (6)  

Začátek jednání:  16.00 

Konec jednání:  20.00  

Jednání řídil: Bohuslava Kočvarová – předsedkyně (distančně) 

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

 

Přítomni: Bohuslava Kočvarová – předsedkyně (distančně) 

 Jana Valová  

 Antonín Homola (distančně od 16.00) 

 Vladimír Kusbach (distančně od 16.00) 

 Ivo Denemark (distančně od 16.30) 

  Martin Arden (distančně) 

. Jan Novotný (distančně 17.07 – 19.13) 

 

Omluveni: Magdalena Benešová, Margita Brychtová, Petr Venhoda 

Nepřítomen (nepřihlášen):   

 

Přítomní hosté: Iva Pokorná (OSV), Magdalena Hakenová (OB) 

  

Počet stran: 6 

Tajemník: Michaela Púčiková 

Ověřovatel zápisu: Jana Valová 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Různé 

4. Žádosti o nájem bytu  

- osoby znevýhodněné na trhu s bydlením 

 

 

1. Zahájení 
Jednání bylo zahájeno v 1600. Vzhledem k osobním údajům obsaženým ve všech bodech bylo jednání 

BK neveřejné.  

2. Schválení programu 
Navržený program byl schválen. Zápis č. 4 z předešlého jednání byl odsouhlasen. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

     

 

 



 

Městská část Praha 3 podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz 

Úřad městské části IČ: 00063517 

Bytová komise RMČ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., 

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85, Praha 3 Číslo účtu: 27-2000781379/0800 

+420 222 116 111 Datová schránka: eqkbt8g 

2/5 

 

3. Různé 
Jeseniova 508/25                                     DC Paprsek 

BK doporučuje uzavření Dohody o narovnání, která je 

přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

    připojil se Ivo Denemark (16.30) 

 

BK pověřuje OB a SZM k prověření možnosti odhlučnění 

bytu č. 6. 

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  

  

Vinohradská 2190/170  

        BK doporučuje udělení souhlasu s ukončením nájmu bytu č. 

       Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno  

4.  Žádosti o nájem bytu 

Osoby znevýhodněné na trhu s bydlením 

 

Žádosti splňující vstupní podmínky pro zařazení do evidence: 

Koněvova 895/59  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatele do evidence s konečným 

počtem 55 bodů.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Zároveň BK doporučuje, aby byla se žadatelem uzavřena 

nájemní smlouva k bytu pouze v případě, že naváže 

spolupráci s organizací ze sítě poskytovatelů doplňkových 

služeb určených pro zabydlování.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Koněvova 1484/84  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatelky do evidence s konečným 

počtem 29 bodů.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Zároveň BK doporučuje, aby byla se žadatelkou uzavřena 

nájemní smlouva k bytu pouze v případě, že naváže 

spolupráci s organizací ze sítě poskytovatelů doplňkových 

služeb určených pro zabydlování.  

Hlasování: 0 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

   připojil se Jan Novotný (17.07) 
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Viklefova 1825/8  

Komise žádá o doložení příjmu a vyjádření OSV o 

možnosti samostatného bydlení 

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Havlíčkovo nám. 700/9  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatelky do evidence s konečným 

počtem 46 bodů.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Zároveň BK doporučuje, aby byla se žadatelkou uzavřena 

nájemní smlouva k bytu pouze v případě, že naváže 

spolupráci s organizací ze sítě poskytovatelů doplňkových 

služeb určených pro zabydlování.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Jana Želivského 1687/39  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatelky do evidence s konečným 

počtem 12 bodů.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Radhošťská 2005/3  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatelky do evidence s konečným 

počtem 21 bodů.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Seifertova 682/81  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatelky do evidence s konečným 

počtem 26 bodů.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Zároveň BK doporučuje, aby byla se žadatelkou uzavřena 

nájemní smlouva k bytu pouze v případě, že naváže 

spolupráci s organizací ze sítě poskytovatelů doplňkových 

služeb určených pro zabydlování.  

 Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Květinková 370/16  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatele do evidence s konečným 

počtem 37 bodů.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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Zároveň BK doporučuje, aby byla se žadatelem uzavřena 

nájemní smlouva k bytu pouze v případě, že naváže 

spolupráci s organizací ze sítě poskytovatelů doplňkových 

služeb určených pro zabydlování.  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Havlíčkovo nám. 700/9  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatele do evidence s konečným 

počtem 50 bodů.  

Hlasování:  6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

 

Zároveň BK doporučuje, aby byla se žadatelem uzavřena 

nájemní smlouva k bytu pouze v případě, že naváže 

spolupráci s organizací ze sítě poskytovatelů doplňkových 

služeb určených pro zabydlování.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

Husitská 109/66  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatelů do evidence s konečným 

počtem 25 bodů.  

Hlasování:  5 pro, 0 proti, 2 zdržel se – schváleno  

 

Zároveň BK doporučuje, aby byla se žadatelem uzavřena 

nájemní smlouva k bytu pouze v případě, že naváže 

spolupráci s organizací ze sítě poskytovatelů doplňkových 

služeb určených pro zabydlování.  

 Hlasování:  5 pro, 0 proti, 2 zdržel se – schváleno 

Žerotínova 1376/64  

BK doporučuje projednání v sociální komisi.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval 

 – schváleno 

 

Havlíčkovo nám. 700/9 

BK doporučuje zařazení do skupiny žadatelů, kterým 

bude nabídnuta možnost uzavření nájemní smlouvy 

v bytech  alokovaných pro odbor bytů v DPS  Krásova  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 1 nehlasoval 

 – schváleno 

 

   odpojil se Jan Novotný (19.13)  

   odpojil se Antonín Homola (19.19)  
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Koněvova 946/77  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatelky do evidence s konečným 

počtem 15 bodů.  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Slezská 1286/78  

BK navrhuje projednání žadatelky v sociální komisi 

 Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Jagellonská 1643/16  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatele do evidence s konečným 

počtem 53 bodů.  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Zároveň BK doporučuje, aby byla se žadatelkou uzavřena 

nájemní smlouva k bytu pouze v případě, že naváže 

spolupráci s organizací ze sítě poskytovatelů doplňkových 

služeb určených pro zabydlování.  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

Bořivojova 883/116 

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatelky do evidence s konečným 

počtem 46 bodů.  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

Zároveň BK doporučuje, aby byla se žadatelkou uzavřena 

nájemní smlouva k bytu pouze v případě, že naváže 

spolupráci s organizací ze sítě poskytovatelů doplňkových 

služeb určených pro zabydlování.  

Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

 

. 

 

Příští jednání komise se bude konat od 1600 dne 5. 5. 2021 v kanc. č. 301, Lipanská 7, Praha 3.  

Zapsala Michaela Púčiková   

Ověřila Jana Valová ověřovatelka ověřeno elektronicky 

Schválila Bohuslava Kočvarová předsedkyně  ověřeno elektronicky 




