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Zápis č. 17 z jednání Bytové komise Rady městské části 
 

Datum jednání: 2. 12. 2020 

Místo jednání: kancelář č. 304, Lipanská 9 (3) + distanční účast (6)  

Začátek jednání:  16.10 

Konec jednání:  20.40 

Jednání řídila: Margita Brychtová-místopředsedkyně (1635-1929) 

 Jana Valová 

Počet přítomných členů: 7, komise je usnášeníschopná 

 

Přítomni: Margita Brychtová-místopředsedkyně  

 (distančně 1635-1929) 

 Jana Valová 

 Antonín Homola (distančně) 

 Vladimír Kusbach (distančně) 

 Ivo Denemark (distančně) 

  Petr Venhoda (distančně) 

 Martin Arden (distančně do 1929) 

  

  

Omluveni: Bohuslava Kočvarová - předsedkyně 

Nepřítomen (nepřihlášen): Jan Novotný  

 

Přítomní hosté: Michaela Púčiková  

 Lucie Krosnářová (distančně 1930 - 1950) 

Počet stran: 12 

Tajemník: Magdalena Benešová 

Ověřovatel zápisu: Jana Valová 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Žádosti o prodloužení doby nájmu 

4. Splátkové dohody na dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu 

5. Různé 

6. Žádosti o nájem bytu  

- byty pro organizace 

- osoby znevýhodněné na trhu s bydlením 
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1. Zahájení 

Jednání bylo zahájeno v 1610. Vzhledem k osobním údajům obsaženým ve všech bodech bylo jednání 

BK neveřejné. 

2. Schválení programu 

Navržený program byl schválen. 

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

3. Žádosti o prodloužení doby nájmu 

Jana Želivského 1768/18 

BK doporučuje prodloužení doby nájmu o 3 roky  

za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

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

Táboritská 17/26  

BK doporučuje prodloužení doby nájmu o 1 rok  

za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

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

Habrová 2641/7  

BK doporučuje prodloužení doby nájmu o 1 rok 

za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

 Hlasování: 3 pro, 0 proti, 3 zdržel se – neschváleno 

 

BK doporučuje prodloužení doby nájmu o 1 rok 

za nájemné 250,- Kč/m2/měsíc. 

 Hlasování: 5 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 

    připojila se M. Brychtová (1635) 

Táboritská 17/26  

BK doporučuje prodloužení doby nájmu o 2 roky  

za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

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

Jana Želivského 2387/15 

BK doporučuje prodloužení doby nájmu o 3 roky  

za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

 Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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Krásova 1841/4  

BK doporučuje prodloužení doby nájmu o 3 roky  

za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

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

Táboritská 16/24  

BK doporučuje prodloužení doby nájmu o 3 roky  

za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

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

Sabinova 278/8  

BK doporučuje prodloužení doby nájmu o 1 rok  

za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

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

Baranova 1517/28   

BK bere na vědomí odvolání proti vyklizení bytu  

a doporučuje prodloužení doby nájmu o 1 rok  

za nájemné 250,- Kč/m2/měsíc. 

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

Ondříčkova 383/31  

BK požaduje doložení příjmů. 

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

4. Splátkové dohody na dlužné nájemné a služby spojené s nájmem bytu 

Táboritská 17/26  

BK doporučuje uzavřít předloženou splátkovou dohodu  

na dluh ve výši .  

 

Ondříčkova 384/33 

BK doporučuje uzavřít předloženou splátkovou dohodu  

na dluh ve výši .  

  

Blahoslavova 293/10 

BK doporučuje uzavřít předloženou splátkovou dohodu  

na dluh ve výši  

 

Jeseniova 450/39 

BK doporučuje uzavřít předloženou splátkovou dohodu  

na dluh ve výši  

 

Rokycanova 279/18 

BK doporučuje uzavřít předloženou splátkovou dohodu  

na dluh ve výši  
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Táboritská 16/24  

BK doporučuje uzavřít předloženou splátkovou dohodu  

na dluh ve výši  

 

Křišťanova 1545/2  

BK doporučuje uzavřít předloženou splátkovou dohodu  

na dluh ve výši   

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

Hlasováno o žádostech: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

5. Různé 

Havlíčkovo nám. 9/700  

BK doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+0, 

Jeseniova 431/17 za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

Uzavření nájemní smlouvy k bytu bylo schváleno 

usnesením RMČ č. 753 ze dne 19. 10. 2020.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky. 

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

 

BK doporučuje proplacení nákladů spojených 

s připojením elektroměru prostřednictvím správce objektu. 

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

 

Čáslavská 1750/8  

BK doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+0, 

Jeseniova 431/17 za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

Uzavření nájemní smlouvy k bytu bylo schváleno 

usnesením RMČ č. 693 ze dne 7. 10. 2020.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky. 

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

 

BK doporučuje proplacení nákladů spojených 

s připojením elektroměru prostřednictvím správce objektu. 

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

 

Krásova 701/3  

BK doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1, 

Ondříčkova 385/35 za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

Uzavření nájemní smlouvy k bytu bylo schváleno 

usnesením RMČ č. 753 ze dne 19. 10. 2020.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky. 

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

 

BK doporučuje proplacení nákladů spojených 

s připojením elektroměru prostřednictvím správce objektu. 

 Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 
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Jeseniova 1924/87  

BK doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+kk, 

Jeseniova 846/27 za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

Uzavření nájemní smlouvy k bytu bylo schváleno 

usnesením RMČ č. 693 ze dne 7. 10. 2020.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky. 

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

 

BK doporučuje proplacení nákladů spojených 

s připojením elektroměru prostřednictvím správce objektu. 

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

 

Havlíčkovo nám. 9/700  

BK doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+0, 

Jeseniova 846/27 za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

Uzavření nájemní smlouvy k bytu bylo schváleno 

usnesením RMČ č. 753 ze dne 19. 10. 2020.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky. 

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

 

BK doporučuje proplacení nákladů spojených 

s připojením elektroměru prostřednictvím správce objektu. 

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

 

Havlíčkovo nám. 9/700  

BK doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+kk, 

Táboritská 17/26 za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

Uzavření nájemní smlouvy k bytu bylo schváleno 

usnesením RMČ č. 753 ze dne 19. 10. 2020.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky. 

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

 

BK doporučuje proplacení nákladů spojených 

s připojením elektroměru prostřednictvím správce objektu. 

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

 

Za Vackovem 2217/56 ) 

BK doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1, 

Táboritská 1781/38 za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

Uzavření nájemní smlouvy k bytu bylo schváleno 

usnesením RMČ č. 753 ze dne 19. 10. 2020.  

Nájemní smlouva je vázána na výkon stanovené profese. 

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

 

BK doporučuje proplacení nákladů spojených 

s připojením elektroměru prostřednictvím správce objektu. 

 Hlasování: 5 pro, 1 proti, 1 zdržel se – schváleno 
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Koněvova 1945/182  

BK doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1, 

Habrová 2656/6 za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

Uzavření nájemní smlouvy k bytu bylo schváleno 

usnesením RMČ č. 325 ze dne 27. 5. 2020.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky. 

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

 

BK doporučuje proplacení nákladů spojených 

s připojením elektroměru prostřednictvím správce objektu. 

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

 

Černínova 1118/4  

BK doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+kk, 

Táboritská 17/26 za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

Uzavření nájemní smlouvy k bytu bylo schváleno 

usnesením RMČ č. 693 ze dne 7. 10. 2020.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky. 

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

 

BK doporučuje proplacení nákladů spojených 

s připojením elektroměru prostřednictvím správce objektu. 

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

 

Roháčova 315/2  

BK doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1, 

Jeseniova 449/41 za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

Uzavření nájemní smlouvy k bytu bylo schváleno 

usnesením RMČ č. 300 ze dne 18. 5. 2020.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky. 

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

 

BK doporučuje proplacení nákladů spojených 

s připojením elektroměru prostřednictvím správce objektu. 

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

 

Havlíčkovo nám. 9/700  

BK doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+kk, 

Táboritská 16/24 za nájemné 145,- Kč/m2/měsíc. 

Uzavření nájemní smlouvy k bytu bylo schváleno 

usnesením RMČ č. 753 ze dne 19. 10. 2020.  

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky. 

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

 

BK doporučuje proplacení nákladů spojených 

s připojením elektroměru prostřednictvím správce objektu. 

 Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno 
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Roháčova 297/34  

BK doporučuje proplacení nákladů spojených 

s připojením elektroměru prostřednictvím správce objektu. 

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

 

Hradecká 2339/22  

BK doporučuje proplacení nákladů spojených 

s připojením elektroměru prostřednictvím správce objektu. 

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

 

Blahoslavova 293/10  

BK doporučuje proplacení nákladů spojených 

s připojením elektroměru prostřednictvím správce objektu. 

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

 

Lupáčova 815/14  

BK doporučuje proplacení nákladů spojených 

s připojením elektroměru prostřednictvím správce objektu. 

 Hlasování: 5 pro, 1 proti, 1 zdržel se – schváleno 

 

Habrová 2655/4  

BK doporučuje ukončení nájmu bytu dohodou ke dni  

30. 11. 2020. Podmínkou je vyklizení a vrácení bytu 

k tomuto datu. 

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

 

Soběslavská 2251/27 bývalý nájemce 

BK bere na vědomí ukončení dědického řízení a 

doporučuje vyklizení bytu nákladem pronajímatele 

prostřednictví správce. 

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

 

Habrová 2659/12  

BK bere na vědomí odvolání proti navýšení nájemného na 

250,- Kč/m2/rok a doporučuje uzavření nájemní smlouvy 

na dobu určitou 1 rok za 145,- Kč/m2/rok.  

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

 

Ondříčkova 383/31 

BK bere na vědomí námitku proti 

výpovědi z nájmu a doporučuje uzavření nájemní smlouvy 

s bývalým druhem do  

31. 8. 2021 za nájemné 250,- Kč/m2/měsíc. Podmínkou je 

vrácení a vyklizení bytu a doplacení 

rozdílu ve výši záloh na služby za uplynulých 6 let, kdy 

počet osob užívajících byt neodpovídal reálnému stavu. 

 Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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Roháčova 24 – 26, Krásova 4 (DPS) BK doporučuje rozúčtování nákladů spojených s ostrahou 

a provozem recepce mezi nové nájemce bytů v DPS 

s tím, že tento poplatek bude zanesen pouze do 

evidenčního listu, který je nedílnou součástí nájemní 

smlouvy. Změny v nájemní smlouvě nejsou nutné.   

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

 

Hořanská 1511/5 

BK bere na vědomí technický stav bytu i výzvu soudu ke 

smírnému řešení a doporučuje: 

- zvýšení nájemného o 20% 

- poskytnutí 10 % slevy z nájemného od listopadu 2020 

do odstranění závady  

- udělení souhlasu s uzavřením splátkové dohody 

k úhradě rozdílu nájemného původního a zvýšeného za 

období 13 měsíců (říjen 2019 – říjen 2020) 

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

6. Žádosti o nájem bytu 

Byty pro organizace 

Boleslavská 2008/16 (ZŠ J.z Lobkovic)  ) 

 BK doporučuje uzavření nájemní smlouvy k předmětnému 

bytu po dobu trvání pracovního poměru. 

 Hlasování: 5 pro, 1 nepřítomen, 1 zdržel se-schváleno 

Osoby znevýhodněné na trhu s bydlením 

Žádosti nesplňující vstupní podmínky pro zařazení do evidence: 

Koněvova 1764/60    

Malešická 1821/17    

Roháčova 265/36   

Sudoměřská 1895/13   

Havlíčkovo nám. 700/9    

Na Balkáně 2532/82   

Osiková 2882/4  

Hlasování en bloc: 6 pro, 0 proti, 1 nepřítomen – schváleno 

Hlasováno o žádostech: 6 pro, 0 proti, 1 nepřítomen – schváleno 
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Žádosti splňující vstupní podmínky pro zařazení do evidence: 

Koněvova 2396/176  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatelky do evidence s konečným 

počtem 29 bodů.  

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomen, 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: 6 pro, 1 nepřítomen, 0 zdržel se-schváleno 

Biskupcova 1714/23  

BK požaduje doložení zdravotní dokumentace a okolností 

domácího násilí.  

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomen, 0 zdržel se-schváleno 

Žerotínova 1850/60 

BK požaduje doložení splátek u nebankovních 

společností. 

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomen, 0 zdržel se- schváleno 

Zelenky Hajského 1727/3  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatele do evidence s konečným 

počtem 17 bodů.  

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomen, 0 zdržel se- schváleno 

Orebitská 676/11  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatelky do evidence s konečným 

počtem 22 bodů.  

Hlasování: 6 pro, 1 nepřítomen, 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: 6 pro, 1 nepřítomen, 0 zdržel se- schváleno  

Havlíčkovo nám. 700/9  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatele do evidence s konečným 

počtem 30 bodů.  

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

nájemní smlouva k bytu pouze v případě, že naváží 

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 24 bodů.  

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

     odpojil se M. Arden (1929) 

Havlíčkovo nám. 700/9  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatele do evidence s konečným 

počtem 47 bodů. Zároveň BK požaduje projednání 

v sociální komisi a zvážení možnosti přidělení bytu v DPS. 

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 

Havlíčkovo nám. 700/9  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatele do evidence s konečným 

počtem 65 bodů.  

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 
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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: 6 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 55 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: 6 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 45 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: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno 

     

    odpojila se M. Brychtová (1929) 

    připojila se L. Krosnářová (1930) 

Havlíčkovo nám. 700/9  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatele do evidence s konečným 

počtem 49 bodů.  

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

     

    odpojila se L. Krosnářová (1950) 
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Jana Želivského 1923/5  

BK zkontrolovala předběžně stanovený počet bodů a 

doporučuje zařazení žadatele do evidence s konečným 

počtem 40 bodů.  

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

 

Zápis č. 16 z předešlého jednání byl odsouhlasen. 

Příští jednání komise bude dne 13. 1. 2021 od 1600 v zasedací místnosti č. 301, Lipanská 7, Praha 3.  

Zapsala Magdalena Benešová tajemnice komise  

Ověřila Jana Valová ověřovatelka ověřeno elektronicky 

Schválila 
Margita Brychtová místopředsedkyně 

komise 
ověřeno elektronicky 




