
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 11.11.2019

Bytová problematika - žádosti o nové NS na na rok s AO na byt 2+kk a 1+kk, na 3 měsíce bez AO 
na byt 1+kk a 1 + k v č.p. 301 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě

1) Dne 24.10.2019 obdržel odbor SMM od správce domu Správa bytů NMNM s.r.o., Nové Město na Moravě 
žádost o novou nájemní smlouvu s automatickou obnovou na byt 2+kk v č.p. 301 na ulici Drobného v Novém 
Městě na Moravě od nájemce bytu ze dne 24.10.2019 s odůvodněním, že nájem a zálohy na služby platí 
nájemce bytu řádně a včas.
2) Dne 24.10.2019 obdržel odbor SMM od správce domu Správa bytů NMNM s.r.o., Nové Město na Moravě 
žádost o novou nájemní smlouvu s automatickou obnovou na byt 1+kk v č.p. 301 na ulici Drobného v Novém 
Městě na Moravě od nájemce bytu ze dne 09.10.2019 s odůvodněním, že od července 2018 má nájemce bytu 
uhrazeno veškeré dlužné nájemné včetně záloh na služby a od té doby platí nájem a zálohy na služby řádně a 
včas.
3) Dne 25.10.2019 obdržel odbor SMM od správce domu Správa bytů NMNM s.r.o., Nové Město na Moravě 
žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt 1+kk v č.p. 301 na ulici Drobného 301 v Novém Městě na Moravě 
ze dne 25.10.2019 od uživatele bytu s odůvodněním, že všechny pohledávky uhradil, je zaměstnaný u TS služeb 
a slibuje, že všechny pohledávky v termínu uhradí.
4) Dne 29.10.2019 obdržel odbor SMM od správce domu Správa bytů NMNM s.r.o., Nové Město na Moravě 
žádost o novou nájemní smlouvu na byt 1+k v č.p. 301 na ulici Drobného 301 v Novém Městě na Moravě ze 
dne 29.10.2019 od uživatele bytu s odůvodněním, že v současné době má uhrazeno veškeré dlužné nájemné 
včetně úroku z prodlení a v bance zadal trvalý příkaz k úhradě na pravidelnou měsíční platbu nájmu.
Tyto žádosti jsou předkládány RM k projednání, body I. II. jsou doporučovány, III., IV. nejsou 
doporučovány. 

§ 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░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 
2+kk č.301/░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické 

obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž 
předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

II. Rada města schvaluje
uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem a 
░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 1+kk 
č.301/░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok s možností automatické 

obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím řízení, jejímž 
předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.
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III. Rada města schvaluje
uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem 
a░░░░ ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 
1+kk  č.301/░░ na ulDrobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením 

automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, současně schvaluje uzavření smlouvy o rozhodčím 
řízení, jejímž předmětem bude řešení majetkových sporů vzniklých z uzavírané smlouvy o nájmu bytu.

IV. Rada města schvaluje
uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto pronajímatelem 
a░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░ , Nové Město na Moravě, jakožto nájemcem na byt 
1+k č.301/░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením 

automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, 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: Mgr. Zuzana Koudelová

Zpracovatel: Marcela Popelková

Vyjádření: Žádosti o nové NS byly projednány na 6. schůzi Bytové komise Rady 
města Nové Město na Moravě, konané dne 30.10.2019 pod body 3), 4), 
5) a 6) programu.

Návrhy usnesení předložené pod body I. a II. byly 
BK doporučeny RM ke schválení. 
Návrhy usnesení předložené pod body III. a IV. byly doporučeny 
neschválit.

Správa bytu NMNM s.r.o. Nové Město na Moravě souhlasí aby byly 
uzavřeny nové nájemní smlouvy na dobu určitou 1 rok s automatickou 
obnovou v případě bytů 2+kk a 1+kk. Nesouhlasí s uzavřením nových 
nájemních smluv na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické 
obnovy na byty 1+kk a 1+k.
Odbor SMM doporučuje žádostem o nové nájemní smlouvy na dobu 
určitou 1 rok s možností obnovy vyhovět a uzavřít nové nájemní smlouvy 
na byty 2+kk a 1+kk. Žádostem o nové nájemní smlouvy na dobu 
určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy doporučuje 
nevyhovět a nové nájemní smlouvy na byty 1+kk a 1+k neuzavřít. 
Stanovisko odboru je v souladu s doporučením bytové komise a správce 
domu.
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Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: ad 1) Nájemní vztah na byt 2+kk v č.p. 301 byl založen na základě 
nájemní smlouvy platné od 01.07.2009 do 01.07.2010 s automatickou 
obnovou. Dne 13.06.2017 obdržel nájemce bytu výzvu k vyklizení a 
ukončení nájmu k 01.07.2017 z důvodu narůstajícího dluhu na nájemném 
včetně služeb spojených s užíváním bytu. Dne 26.06.2017 sepsal uznání 
dluhu na 25.143,00 Kč a podal žádost o novou nájemní smlouvu, Rada 
Města uzavření nové NS neschválila. Uživatel bytu od 30.06.2017 do 
31.10.2017 snížil dluh o 12.800,00 Kč, z tohoto důvodu si dne 
14.11.2017 opětovně podal žádost o novou nájemní smlouvu, následně 
dne 04.12.2017 Rada Města schválila uzavření nové nájemní smlouvy na 
dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy. Od té doby 
nájemce bytu platí nájem vč. záloh na služby spojené s užíváním bytu vč. 
splátek uznaného dluhu řádně a včas viz. vývoj plateb. Poslední platná 
Smlouva o nájmu bytu byla uzavřena dne 13.09.2019 s platností od 
13.09.2019 do 12.12.2019.
Bytová komise po projednání této problematiky a seznámení se se všemi 
skutečnostmi doporučuje Radě města žádosti vyhovět a schválit uzavření 
nové smlouvy o nájmu bytu 2+kk v č.p. 301 na dobu určitou 1 rok s 
možností automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, a to s 
ohledem na skutečnost, že v poslední době si plní povinnosti nájemce 
řádně.. Současně je doporučeno uzavřít Smlouvu o rozhodčím řízení.

ad 2)  Nájemní vztah na byt 1+kk v č.p. 301  byl založen na základě 
nájemní smlouvy ze dne 19.11.2001 platné od 01.12.2001 do 
31.12.2003, následně byla uzavřena nová nájemní smlouva ze dne 
15.12.2003 platná od 01.01.2004 do 31.12.2006. Dne 21.12.2006 byla 
uzavřena další nájemní smlouva platná od 01.01.2007 do 31.12.2007 s 
možností automatické obnovy. Dne 23.5.2016 byla uzavřena nová 
nájemní smlouva s platností od 01.06.2016 do 31.05.2017 s 
automatickou obnovou. Z důvodu dlužného nájmu a neplnění uznání 
dluhu ze dne 14.10.2016 nebyla nájemní smlouva obnovena a nájemce 
bytu dne 05.05.2017 obdržel výzvu k vyklizení bytu k 31.05.2017. Dne 
07.06.2017 si podal žádost o novou nájemní smlouvu a následně dne 
24.07.2017 Rada Města schválila uzavření nové NS na dobu určitou 3 
měsíce s vyloučením automatické obnovy. Jeho platby byly nepravidelné 
v období 12/2017 a 01/2018 začal dluh narůstat. Z toho důvodu mu 
nebyla vystavena nová NS a obdržel výzvu k vyklizení. Další nájemní 
smlouvu schválila Rada Města 14.05.2018. Od července 2018 má 
nájemce bytu veškerý dluh uhrazen a platby nájemného vč.záloh na 
služby jsou hrazeny řádně a včas viz vývoj plateb. Poslední platná 
Smlouva o nájmu bytu byla uzavřena dne 30.08.2019 s platností od 
01.09.2019 do 30.11.2019.
Bytová komise po projednání této problematiky a seznámení se se všemi 
skutečnostmi doporučuje Radě města žádosti vyhovět a schválit uzavření 
nové smlouvy o nájmu bytu 1+kk v č.p. 301 na dobu určitou 1 rok s 
možností automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, a to s 
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ohledem na skutečnost, že v poslední době si plní povinnosti nájemce 
řádně. Současně je doporučeno uzavřít Smlouvu o rozhodčím řízení.

ad 3) Nájemní vztah na byt 1+kk v č.p. 301 byl založen na základě 
Smlouvy o nájmu bytu ze dne 15.02.2016 s platností od 15.2.2016 do 
14.2.2017 s automatickou obnovou uzavřené se dvěma nájemci bytu. 
Dne 29.09.2016 sepsal jeden z nájemců bytu Dohodu o ukončení nájmu 
na byt č. 301/34 ke dni 26.09.2016. Z důvodu narůstání dluhu nebyla 
nájemci bytu obnovena nájemní smlouva a byla mu zaslaná výzva k 
vyklizení. Podal žádost o novou NS a dne 13.02.2017 RM schválila 
uzavření nové NS na 3 měsíce. Dne 01.03.2017 byla uzavřena nová NS 
na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy s platností 
od 01.03.2017 do 31.05.2017. Platby nájemného byly nepravidelné, 
proto mu nebyla vystavena další tříměsíční smlouva. Poslední platná NS 
byla uzavřena dne 01.12.2017 s platností od 01.12.2017 do 28.02.2018. 
Dne 26.03.2018 podal nájemce bytu další žádost o novou nájemní 
smlouvu a Rada Města schválila dne 14.05.2018 uzavření další tříměsíční 
smlouvy. Poslední platná nájemní smlouva uzavřená dne 31.05.2019 s 
platností od 01.06.2019 skončila 31.08.2019. Od té doby užívá uživatel 
bytu/bývalý nájemce bytu byt bez platné NS. Jelikož si nájemce bytu v 
termínu nepožádal o novou nájemní smlouvu a k 31.08.2019 byl u něj 
evidován dluh ve výši 10.659,00 Kč viz vývoj plateb nebyla mu tříměsíční 
smlouva obnovena a dne 04.09.2019 mu byla zaslaná výzva k vyklizení s 
termínem do 30.09.2019. Dne 25.10.2019 si podal další v pořadí již třetí 
žádost o novou NS.
Vyjádření správce - ačkoliv v současné době není u uživatele 
bytu evidován žádný dluh Správa bytů NMNM s.r.o. nedoporučuje uzavřít 
další nájemní smlouvu. Jeho platby jsou opakovaně nepravidelné a o 
novou tříměsíční nájemní smlouvu žádá již potřetí. Dle sdělení ostatních 
nájemníků bytového domu 301 se v bytě 1+kk často zdržuje jiná osoba a 
nájemce/uživatel byt neužívá. 
Bytová komise po projednání této problematiky a seznámení se se všemi 
skutečnostmi nedoporučuje Radě města žádosti vyhovět a schválit 
uzavření nové smlouvy o nájmu bytu na byt 1+kk v č.p. 301 na dobu 
určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 
59 Kč/m2, a to s ohledem na skutečnost, že platby nájemného jsou 
opakovaně nepravidelné a o uzavření nové nájemní smlouvy na 3 měsíce 
žádá uživatel bytu již potřetí. BK doporučuje trvat na vyklizení bytu.

ad 4) Nájemní vztah na byt 1+k v č.p. 301 byl založen na základě 
Smlouvy o nájmu bytu ze dne 30.03.2016 s platností od 01.04.2016 do 
31.03.2017 s automatickou obnovou. Nájemce bytu platil nájem a zálohy 
na služby velmi nepravidelně. Dne 03.10.2016 sepsal uznání dluhu na 
částku 5.476,00 Kč, které neplnil. Z důvodu narůstání dluhu byla nájemci 
bytu v prosinci 2016 zaslaná výpověď z nájmu bytu. Dne 13.02.2017 
schválila RM novou nájemní smlouvu na 3 měsíce. Úhrady 
nájmu nájemce bytu byly opět velmi nepravidelné. Dlužnou částku 
uhradil vždy před koncem platnosti NS, z toho důvodu mu nebyla 
vystavena další nájemní smlouva na 3 měsíce a nájemní vztah skončil k 
16.02.2018. Dne 19.02.2018 podal další žádost o novou nájemní 
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smlouvu, kde přislíbil pravidelné platby nájmu zadáním trvalého příkazu z 
BÚ. Rada města schválila dne 19.03.2018 uzavření nové tříměsíční 
nájemní smlouvy. Platby nájmu nájemce bytu jsou po celou dobu trvání 
nájemního vztahu nepravidelné. Dne 01.07.2019 sepsal uznání dluhu na 
částku 6.258,00 Kč, které neplnil. Poslední platná nájemní smlouva 
uzavřená dne 01.07.2019 s platností od 01.07.2019 skončila dne 
30.09.2019. Nebyla obnovena, jelikož si nepožádal o novou NS a k 
30.09.2019 u něj byl evidován dluh ve výši 16.529,00 Kč, viz vývoj 
plateb, který v průběhu října uhradil.
Vyjádření správce - Z důvodu špatné platební morálky si uživatel bytu 
žádá již potřetí o tříměsíční nájemní smlouvu. Z toho důvodu Správa bytů 
NMNM s.r.o. nedoporučuje uzavřít novou NS.
Bytová komise po projednání této problematiky a seznámení se se všemi 
skutečnostmi nedoporučuje Radě města žádosti vyhovět a schválit 
uzavření nové smlouvy o nájmu bytu 1+k v č.p. 301 na dobu určitou 3 
měsíce s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2, 
a to s ohledem na skutečnost, že platby nájemného jsou opakovaně 
nepravidelné a o uzavření nové nájemní smlouvy na 3 měsíce žádá 
uživatel bytu již potřetí. BK doporučuje trvat na vyklizení bytu.

Pro uzavření nových nájemních smluv na dobu určitou 1 rok s možností 
automatické obnovy byli všichni přítomní členové bytové komise.
Proti uzavření nových nájemních smluv na dobu určitou 3 měsíce s 
vyloučením automatické obnovy byly všichni přítomní členové bytové 
komise.

Veškeré přílohy jsou umístěny na portálu zastupitele v bytové komisi č.6. 
konané dne 30.10.2019 viz. tento odkaz 
https://zastupitelstvo.nmnm.cz/node/2122.

Materiál obsahuje:

Materiál projednán: 6. schůze BK RM Nové Město na Moravě, konaná dne 30.10.2019 pod 
bodem 3, 4, 5, 6 programu

Přizváni:
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