
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 16.11.2020

Bytová problematika - žádost o novou NS na rok s AO na byt 2+1 v č.p. 731 na ul.Tyršova a 2+1 v 
č.p. 732 na ul. Křenkova v NMNM

1) Dne 12.10.2020 obdržel odbor SMM od správce Správa bytů NMNM s.r.o. žádost o novou nájemní smlouvu 
s automatickou obnovou ze dne 29.09.2019 (tisková chyba v datu) doručená správci dne 30.09.2020, a to od 
stávajících nájemců bytu 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě s odůvodněním, že od 
uzavření NS na 3 měsíce od 01.10.2019 mají uhrazeno veškeré dlužné nájemné a nájem a zálohy na služby platí 
řádně a včas.

2) Dne 12.10.2020 obdržel odbor SMM od správce Správa bytů NMNM s.r.o. žádost o novou nájemní smlouvu 
s automatickou obnovou ze dne 30.09.2020, a to od stávajícího nájemce bytu 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova 
v Novém Městě na Moravě s odůvodněním, že nájem a zálohy na služby platí řádně a včas.

Tyto žádosti jsou nyní předkládány RM k projednání s doporučením ke schválení.

§ 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 2+1 č.732░░ na ul.Křenkova 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 
2+1 č.731░░ na ul Tyršova 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.

Michal Šmarda
starosta
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Předkladatel: Michal Šmarda

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Marcela Popelková

Vyjádření: Žádosti o nové NS na rok s AO byly projednány na 10. schůzi Bytové 
komise Rady města Nové Město na Moravě, konané  online formou 
videokonference dne 09.11.2020 pod body 6) a 7) programu. 
Předložené návrhy usnesení byly doporučeny ke schválení.  
Správa bytu NMNM s.r.o. Nové Město na Moravě doporučuje uzavřít 
nové nájemní smlouvy na 1 rok s automatickou obnovou.
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+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova a v č.p. 731 na ul. 
Tyršova v Novém Městě na Moravě. Stanovisko odboru je v souladu s 
doporučením bytové komise a správce domu.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: ad 1) Nájemce bytu užívá byt 2+1 v č.p. 732 na ulici Křenkova v Novém 
Městě na Moravě na základě nájemní smlouvy ze dne 20.01.2010. 
Platnost nájemní smlouvy skončila 31.01.2011.  Dne 18.05.2016 byla 
uzavřena nová nájemní smlouva s automatickou obnovou do 31.05.2017. 
Na základě sňatku se stali nájemci bytu oba manželé.  Z důvodu 
dlužného nájmu nebyla nájemní smlouva obnovena a 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 splatné od 
června 2019. Dne 12.06.2019 uhradili částku 19.000,00 Kč a podali 
žádost o novou nájemní smlouvu. RM schválila dne 16.09.2019 uzavření 
nové nájemní smlouvy na 3 měsíce za předpokladu, že před podpisem 
nájemní smlouvy bude uzavřena celá jistina dluhu včetně příslušenství. 
V souladu s přijatým usnesením byla dne 29.09.2019 uzavřena nájemní 
smlouva na 3 měsíce s vyloučením AO s platností od 01.10.2019. Od 
uzavření nové nájemní smlouvy není u nájemců bytu evidován žádný 
dluh a nájem a zálohy na služby jsou hrazeny řádně a včas viz. vývoj 
plateb. Stávající základní nájemné je ve výši 59 Kč/m2. Měsíční předpis 
nájemného dle sw "ssb" činí 6.804,00 Kč.

Bytová komise po seznámení se se všemi skutečnostmi doporučila Radě 
města žádosti vyhovět a schválit uzavření nové smlouvy na byt 2+1 v 
č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě se stávajícími 
nájemci bytu 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě, 
a to na dobu určitou 1 rok s možností automatické obnovy za stávající 
nájemné 59 Kč/m2. Současně doporučila uzavřít i Smlouvu o  rozhodčím 
řízení jejímž předmětem bude řešení případných majetkových sporů. 
Doporučující stanovisko bylo přijato s ohledem na skutečnost, kdy 
nájemné je v poslední době hrazeno řádně a včas.
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ad 2) Nájemce bytu užívá byt 2+1 v č.p. 731 na ulici Tyršova od 
01.04.2001, nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Od 
uzavření NS byl několikrát projednáván Radou města z důvodu dlužného 
nájmu.  Rada města schválila uzavření nové tříměsíční smlouvy 
opakovaně, a to dne 19.11.2012, následně pak dne 22.09.2014 a 
následně pak i dne 01.02.2016. Od té doby dluh nájemce bytu nijak 
výrazně nenarůstal, platil sice nepravidelně, ale dlužný nájem vždy 
uhradil před koncem platnosti nájemní smlouvy. Zaplatil i  podstatnou 
část poplatků a úroku z prodlení, z toho důvodu mu Zastupitelstvo města 
na základě žádosti schválilo dne 12.12.2017 prominutí zbývající části 
úroku a poplatku u prodlení ve výši 32.719,00 Kč. Z důvodu 
nepravidelných plateb nájmu a záloh na služby spojené s užíváním bytu 
však nájemní vztah  k 08.01.2018 skončil. Opětovně si podal žádost o 
novou smlouvu a Rada města opětovně schválila uzavření nové nájemní 
smlouvy na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením AO, která je doposud 
obnovována. Nájem a zálohy na služby jsou hrazeny řádně a včas viz. 
vývoj plateb. Stávající základní nájemné je ve výši 59 Kč/m2. Měsíční 
předpis nájemného dle sw "ssb" činí 6.782,00 Kč.
Bytová komise po seznámení se se všemi skutečnostmi doporučila Radě 
města žádosti vyhovět a schválit uzavření nové smlouvy se stávajím 
nájemcem bytu 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova v Novém Městě na 
Moravě, jakožto nájemcem bytu 2+1 v č.p. 731 na ul. Tyršova v Novém 
Městě na Moravě, a to na dobu určitou 1 rok s možností automatické 
obnovy za stávající nájemné 59 Kč/m2. Současně doporučila uzavřít i 
Smlouvu o  rozhodčím řízení jejímž předmětem bude řešení případných 
majetkových sporů. Doporučující stanovisko bylo přijato s ohledem na 
skutečnost, kdy nájemné je v poslední době hrazeno řádně a včas. 
V případě kdy dojde opětovně k narůstání dluhů nebude již opětovně 
doporučováno žádosti vyhovět. 

Pro uzavření nových nájemních smluv na byty 2 + 1 v čp. 732 na ul. 
Křenkova a v č.p. 731  na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě byli 
všichni přítomní členové bytové komise.

Veškeré přílohy jsou umístěny na portálu zastupitele v bytové komisi 
č.10. konané online videokonferenčně dne 09.11.2020 viz. tento odkaz 
https://zastupitelstvo.nmnm.cz/node/2345

Materiál obsahuje:

Materiál projednán: 10. schůze BK RM Nové Město na Moravě, konaná dne 09.11.2020 pod 
body 6) a 7) programu

Přizváni:

Page 3 of 3Návrh usnesení RM 16.11.2020

16.11.2020https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk


