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Zápis z jednání bytové komise konané dne  26. 1. 2015                                       
 
Přítomni  :    Ing. L. Havránek  
          JUDr. J. Nowakova Těmínová 

         Ing. Zdeněk Davídek 
         Mgr. Martin Kulíček 
         Bc. Jan Poupě 
         Dan Walbröl   
         Slavomír Holík 
         Mgr. Zuzana Mikisková 
         Alice Valentová 
 

 
1. Nové žádosti o pronájem bytů 
 
1.1  Žádost pana Uhra o přidělení sociálního bytu z majetku MČ Praha 9.   
 
Bytová komise nedoporučuje zařadit žádost pana Uhra do evidence žadatelů o přidělení 
obecního bytu z majetku MČ Praha 9 (nesplňuje v několika bodech „Zásady 
pronajímání bytů“), a doporučuje zaslat panu Uhrovi zamítací dopis pro potřeby podání 
své žádosti na MHMP, který disponuje byty zvláštního určení.  
 
 
1.2  Žádost paní Schwetz o přidělení obecního bytu z majetku MČ Praha 9.   
  
Bytová komise shledala, že není důvod pro udělení jakékoli výjimky ze „Zásad 
pronajímání bytů“, a tedy nedoporučuje zařadit žádost paní Schwetz do evidence 
žadatelů o přidělení obecního bytu z majetku MČ Praha 9, protože je nesplňuje 
v několika bodech.  

 
 

2. Ostatní 
 
2.1  Žádost o poskytnutí bytu na dobu určitou na Praze 9 a uvolněný byt v privatizovaném 
domě. 
 
Bytová komise doporučuje uzavření nájemní smlouvy k uvolněnému bytu s organizací 
SANANIM z.ú. na dobu určitou 6 měsíců. 
 
 
2.2  Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu s paní Domínguezovou a slečnou 
Dohnalovou. 
 
Vzhledem k tomu, že v současné době neváznou na bytě žádné dluhy na nájemném, 
bytová komise doporučuje po podpisu splátkové dohody uzavřít s paní Domínguezovou 
a slečnou Dohnalovou novou nájemní smlouvu na dobu určitou 6 měsíců.  
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2.3  Postoj Městské části Praha 9 k obsazování uvolněných bytů v domech, které mají být 
prodávány během aktuálního roku (zda je vůbec pronajmout, nechat je volné a posléze prodat, 
pronajmout je z veřejného zájmu atd.) 
 
Toto téma se bude znovu projednávat na příštím jednání bytové komise (19. 2. 2015) 
s tím, že jí bude předložen aktuální seznam volných bytů.        
 
 
 
V Praze dne 27. 1. 2015 
Zapsala  A. Valentová 
 
 
 


