
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
12. Rady města

konané dne 16.9.2019

Bytová problematika - žádost o novou NS na byt 2+1 v č.p. 732 na ul.Křenkova v Novém Městě na 
Moravě

Dne 11.07.2019 obdržel odbor SMM od správce domu Správa bytů NMNM s.r.o., Nové Město na Moravě žádost 
o novou nájemní smlouvu na byt 2+1 na ulici Křenkova 732 v Novém Městě na Moravě ze dne 12.06.2019 od 
uživatelů bytu s odůvodněním, že v současné době dluží na nájemném částku ve výši 7.355,00 Kč, na kterou 
mají sepsané Uznání dluhu, které se zavazují pravidelně splácet.
Tato žádost je předkládána RM k projednání.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem 
a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , oba trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto 
nájemci na byt č.732/░░ na ul.Křenkova v Novém Městě na Moravě od 01.10.2019 na dobu určitou 3 
měsíce s vyloučením automatické obnovy za nové nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem 
nové Smlouvy o nájmu bytu bude uhrazena celá jistina dluhu včetně jejího příslušenství, současně 
schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů 
vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Marcela Popelková

Vyjádření: Žádost o novou NS byla projednána na 5. schůzi Bytové komise Rady 
města Nové Město na Moravě, konané dne 02.09.2019 pod 
bodem V. programu. Předložený návrh usnesení byl BK doporučen ke 
schválení. 
Správa bytu NMNM s.r.o. Nové Město na Moravě souhlasí aby byla 
uzavřena nájemní smlouva na 3 měsíce.

Page 1 of 2Návrh usnesení RM 16.9.2019

11.09.2019https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk



Odbor SMM doporučuje žádosti vyhovět a uzavřít novou nájemní 
smlouvu na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za 
podmínky, že před jejím uzavřením bude uhrazen celý dluh na nájemném 
(jistina vč. příslušenství).

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Uživatelka bytu 2+1 v č.p. 732 byla nájemcem bytu na základě nájemní 
smlouvy ze dne 20.01.2010 s platností od 01.02.2010 do 31.01.2011 s 
automatickou obnovou, následně pak byla uzavřena nová NS ze dne 
18.05.2016 s platností od 01.06.2016 do 31.05.2017 s automatickou 
obnovou. Na základě uzavření manželství se stal nájemcem bytu i 
manžel. Platby nájemného začaly být od začátku roku 2018 nepravidelné 
viz. vývoj plateb za byt v č.p. 732. V lednu 2019 byla zaslána Správou 
bytů NMNM s.r.o. upomínka, následně pak v únoru 2019 výzva k plnění. 
Z důvodu dlužného nájemného nebyla nájemní smlouva obnovena, 
Nájemci bytu obdrželi dne 23.05.2019 ukončení nájmu a výzvu k 
vyklizení a předání bytu k 31.05.2019. Dne 23.05.2019 sepsali Uznání 
dluhu na částku 18.865,00 Kč s měsíčními splátkami 1.000,00 Kč 
splatnými od června 2019. Dne 12.06.2019 uhradili jednorázově částku 
ve výši 19.000,00 Kč a podali žádost o novou nájemní smlouvu. K 
31.07.2019 dluží částku ve výši 5.113,00 Kč.
Vyjádření správce - Správa bytů NMNM s.r.o. doporučuje uzavřít novou 
nájemní smlouvu na 3 měsíce.
Bytová komise po projednání této problematiky a seznámení se se všemi 
skutečnostmi doporučuje Radě města s ohledem na skutečnost, že od 
01.06.2019 užívají žadatelé o novou NS byt bez platné nájemní 
smlouvy, schválit uzavření nové nájemní smlouvy, a to od 01.10.2019 na 
dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za nové 
nájemné 59 Kč/m2, s tím, že před podpisem smlouvy bude uhrazena celá 
jistina dluhu včetně jeho příslušenství. Současně je doporučeno uzavřít 
Smlouvu o rozhodčím řízení.

Pro uzavření nové nájemní smlouvy byli všichni přítomní členové bytové 
komise.

Veškeré přílohy jsou umístěny na portálu zastupitele v bytové komisi č.5. 
konané dne 02.09.2019 viz. tento odkaz 
https://zastupitelstvo.nmnm.cz/node/2079.

Materiál obsahuje:

Materiál projednán: 5. schůze BK RM Nové Město na Moravě, konaná dne 02.09.2019 pod 
bodem V. programu

Přizváni:
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