
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 29.6.2020

Bytová problematika - Žádost o souhlas s výměnou bytů a uzavřením nových smluv o nájmu bytu 
2+kk a 2+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

Dne 10.06.2020 pod č.JIDNMNM/12497754 obdržel odbor SMM Žádost o souhlas s výměnou bytů a uzavření 
nových smluv o nájmu bytu (Příloha č. 7 Směrnice Rady města Nového Města na Moravě č. 3/2016 pro 
pronájem bytů ve vlastnictví města Nové Město na Moravě) od stávajících nájemců bytů 2+kk  a 2+k v č.p. 
301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě.
Žádost je předkládána RM k projednání s tím, že výměna bytů ani uzavření nových smluv o nájmu 
není doporučeno ke schválení.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města bere na vědomí
Žádost o souhlas s výměnou bytů a uzavřením nových smluv o nájmu bytu 2+kk a 2+k v č.p. 301 na ul. 
Drobného v Novém Městě na Moravě doručenou na MěÚ dne 10.06.2020 pod č.: JIDNMNM/12497754.

II. Rada města schvaluje

1. výměnu bytů 2+kk č. 301/░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a 2+k č. 301/░░ na ul. 
Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město 
na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem Drobného 301, Nové Město na 
Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+k č.301/░░ na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě na dobu 
určitou 1 rok s možností obnovy, za stávající nájemné 59 Kč/m2. Současně schvaluje uzavření Smlouvy 
o rozhodčím řízení jejímž předmětem je řešení případných majetkových sporů vzniklých z nájmu bytu.

2. výměnu bytů 2+kk č. 301░░ na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě a 2+k č. 301░░ na ul. 
Drobného v Novém Městě na Moravě a uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu mezi městem Nové Město 
na Moravě, jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na 
Moravě a ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , Praha 7,   jakožto nájemci 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 49 Kč/m2. Současně schvaluje uzavření Smlouvy o rozhodčím řízení jejímž 
předmětem je řešení případných majetkových sporů vzniklých z nájmu bytu.

Stanislav Marek
místostarosta
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Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Marcela Popelková

Vyjádření: Žádost o souhlas s výměnu bytů a uzavřením nových smluv o nájmu bytu 
na byty 2+kk a 2+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na 
Moravě byla projednána na 8. schůzi Bytové komise Rady města
Nové Město na Moravě, konané dne 15.06.2020 pod bodem 12) 
programu.
Návrhy usnesení předložené pod bodem II. nebyly 
BK doporučeny RM ke schválení. 
Správa bytu NMNM s.r.o. Nové Město na Moravě s ohledem na 
uvedené skutečnosti nedoporučuje výměnu uvedených bytů.
Odbor SMM doporučuje vzít na vědomí žádost pod bodem 
usnesení I. a nedoporučuje schválit usnesení  pod bodem II.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: Nájemci bytu 2+k v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě 
užívají byt na základě nájemní smlouvy ze dne 19.01.2012. Z důvodu 
snížení nájmu byla dne 29.5.2015 sepsaná nová nájemní smlouva 
s automatickou obnovou.
Nájemce bytu 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na 
Moravě užívá byt na základě nájemní smlouvy s automatickou obnovou 
ze dne 10.5.2016. Dle tel. sdělení přímého příbuzného je nájemce 
umístěn v zařízení kde je v současné době o něj pečováno. S ohledem 
na zdravotní stav rodina podala žádost na určení opatrovníka. Po vyřízení 
žádosti na opatrovnictví má dojít k předání bytu.
V souvislosti s výše uvedeným Správa bytů NMNM nedoporučuje výměnu 
uvedených bytů.
Na základě projednání předložené problematiky s předsedou bytové 
komise kontaktovala zapisovatelka komise telefonicky zařízení ve kterém 
je nájemce bytu 2+kk s ohledem na svůj současný zdravotní stav 
umístěn, sociální pracovnice sdělila, že stav je v současné době takový, 
že komunikace s ním je velice obtížná, není schopen se podepsat a 
smlouvu za něj podepsal obecní úřad obce, ve které se zařízení nachází. 
Rodina má požádáno na OS o opatrovnictví. S ohledem na dlouhodobý 
zdravotní stav nelze předpokládat, že by se nájemce byl schopen o sebe 
sám starat a mohl se vrátit do bytu ve vlastnictví města.  Byt 2+kk v č.p. 
301 má celkovou plochu bytu 64,78 m2, základní měsíční nájemné je ve 
výši 49 Kč/m2. Byt 2+k v č.p. 301 má celkovou plochu 46,13 m2, 
základní měsíční nájemné je ve výši 59 Kč/m2.
S právníkem města byla řešena i problematika možného převzetí bytu od 
rodiny, smlouvu však může ukončit pouze nájemce což s ohledem na 
zdravotní stav není možné, nebo soudem stanovený opatrovník. 
V současné době není možné tedy s bytem žádným způsobem 
disponovat a je třeba vyčkat rozhodnutí soudu o ustanovení 
opatrovníka.  
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Výměna bytů je možná dle ust. Čl. 9 směrnice č. 3/2016 :
" Článek 9 - VÝMĚNA BYTU

1. Výměna bytů je možná pouze na základě dohody mezi nájemci a 
pronajímatelem bytu na základě žádosti nájemců. Žádost o výměnu 
bytů tvoří přílohu č. 7 této směrnice a je nedílnou součástí 
směrnice.

2. Město nepřistoupí k dohodě o výměně bytů v případě, kdy jedním z 
bytů dotčených výměnou je byt umístěný v domě "KoDuS" a 
druhým bytem dotčeným výměnou je byt umístěný mimo dům 
"KoDuS". V rámci domu "KoDuS" je výměna bytů možná".

Bytová komise po projednání této problematiky, seznámení se se všemi 
skutečnostmi nedoporučila Radě města s ohledem na všechny získané 
informace a skutečnosti žádosti o výměnu bytů vyhovět a schválit 
uzavření nových smluv o nájmu bytu, a to tak, že na byt 2+k o celkové 
výměře 46,13 m2 by byla uzavřena Smlouva o nájmu bytu s 1. 
směnitelem na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za 
stávající nájemné 59 Kč/m2 (v současné době má nájemné ve výši 49 
Kč/m2) a na byt 2+kk o celkové výměře 64,78 m2 by byla uzavřena 
Smlouva o nájmu bytu s 2. směniteli na dobu určitou 1 rok s možností 
automatické obnovy za stávající nájemné 49 Kč/m2 (v současné době 
mají nájemné ve výši 59 Kč/m2). Výše nájemného vždy zůstává u bytu, 
nepřechází s nájemcem na jiný byt, pouze v případě uvolněných bytů 
dochází ke změně základního nájemného na 59 Kč/m2.
Proti výměně bytů a uzavření nových smluv byli všichni přítomní členové 
komise.

Veškeré přílohy jsou umístěny na portálu zastupitele v bytové komisi č.8. 
konané dne 15.06.2020 viz. tento odkaz 
https://zastupitelstvo.nmnm.cz/node/2267.

Materiál obsahuje:

Materiál projednán: 8. schůze Bytové komise RM Nové Město na Moravě, konaná dne 
15.06.2020, pod bodem 12) programu

Přizváni:
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