
Město Nové Město na Moravě

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

konané dne 13.12.2021

Bytová problematika - žádost o novou NS na byt 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě 
na Moravě, 2+0 v č.p. 49 na Rokytně a změnu nájemní smlouvy v č.p. 732 na ul. Křenkova v 

Novém Městě na Moravě

I. Žádosti o nové smlouvy o nájmu bytu:
1) Dne 22.11.2021 obdržel odbor SMM od Správy bytů NMNM s.r.o. žádost o novou nájemní smlouvu na rok s 
automatickou obnovou od nájemce bytu 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě  s 
odůvodněním, že v současné době má smlouvu pouze na tři měsíce, žádný dluh na nájemném nemá a nájemné 
platí řádně.
2) Dne 29.11.2021 obdržel odbor SMM od Správy bytů NMNM s.r.o. žádost o novou nájemní smlouvu na byt 
2+0 v č.p. 49 na Rokytně ze dne 29.11.2021 od bývalého nájemce / uživatele bytu s odůvodněním, že nájemní 
smlouva skončila k 6.10.2021 a nebyla obnovena z důvodu nepravidelných plateb nájemného a záloh na služby. 
Dne 29.11.2021 sepsal uznání dluhu, které se zavazuje pravidelně splácet.
II. Žádost o změnu smlouvy o nájmu bytu na straně nájemce:
Dne 29.11.2021 obdržel odbor SMM od Správy bytů NMNM s.r.o. žádost o změnu nájemní smlouvy na byt 2+1 v 
č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě ze dne 29.11.2021 od nájemce bytu, který žádá aby jako 
nájemce bytu byla vedena i osoba blízká, která je doposud vedena jako spolubydlící osoba.

§ 102 odst. 3) z. o obcích

I. Rada města schvaluje

1. uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, 
jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░  trvale bytem ░░░░ ░░░░ , Nové Město na Moravě, jakožto 
nájemcem na byt 2+kk č.301/░░  na ulici Drobného  v Novém Městě na Moravě na dobu určitou 1 rok 

s možností automatické obnovy za stávající nájemné 58 Kč/m2.

2. uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, 
jakožto pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░ , Nové Město na 
Moravě, jakožto nájemcem na byt 2+0 č. 49/░  na Rokytně u Nového Města na Moravě na dobu 

určitou 3 měsíce s vyloučením automatické obnovy za stávající nájemné 53 Kč/m2.

II. Rada města schvaluje
uzavření nové Smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou mezi městem Nové Město na Moravě, jakožto 
pronajímatelem a░░░░ ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░ , obě trvale bytem░░░░ ░░░░ Nové Město na 
Moravě, jakožto nájemci na byt 2+1 č.732/░░  na ulici Křenkova v Novém Městě na Moravě na dobu 

určitou 1 rok s možností automatické obnovy za nové nájemné 58 Kč/m2.
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Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Radek Fila

Zpracovatel: Marcela Popelková

Vyjádření: Žádosti o nové NS na byty 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného a 2+0 v č.p. 
49 na Rokytně a změnu NS na straně nájemce na byt 2+1 v č.p. 732 na 
ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě byly projednány na 14. schůzi 
Bytové komise Rady města Nové Město na Moravě, konané dne 
1.12.2021 pod body 2- 4) programu. Návrhy usnesení byly 
BK doporučeny RM ke schválení.
Správa bytu NMNM s.r.o. Nové Město na Moravě :
1) Byt 2+kk v č.p. 301 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě  
- Správa bytů NMNM s.r.o. doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na 1 rok 
s automatickou obnovou.
2) Byt 2+0 v č.p. 49 na Rokytně - Správa bytů NMNM s.r.o. doporučuje 
uzavřít Nájemní smlouvu na 1 měsíc.
3) Byt 2+1 v č.p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě - 
Správa bytů NMNM souhlasí, aby na straně nájemce byla spolu se 
stávajícím nájemcem bytu vedena i osoba spolubydlící. Úhrady nájmu 
jsou řádné a včas, viz. vývoj plateb.
Odbor SMM doporučuje žádostem o nové smlouvy o nájmu bytu a 
smlouvu o nájmu bytu se změnou na straně nájemce vyhovět a uzavřít 
nové smlouvy o nájmu bytu s rozhodčí doložkou na byty 2+1 v č.p. 301, 
2+0 v č.p. 49 za stávající nájemné a 2+1 v č.p. 732 za nové 
nájemné. Stanovisko odboru je v souladu s doporučením bytové komise 
a správce domu.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:10

Text důvodové zprávy: ad I. Žádosti o nové smlouvy o nájmu bytu:
ad 1) Nájemní vztah na byt 2+kk č. 301/░░ na ulici Drobného v 
Novém Městě na Moravě od 1.9.2020, a to na základě Smlouvy o nájmu 
bytu ze dne 28.8.2020. Nájemní smlouva byla s ohledem na nepravidelné 
platby na bytě č. 301/░░ uzavřena na dobu určitou 3 měsíce s 
vyloučením automatické obnovy. Od doby přímého přidělení bytu č. 
301/░░ a uzavření nájemní smlouvy jsou platby nájemného hrazeny 
řádně a včas viz. Vývoj plateb a nájemní smlouvy tak byly ze strany 
správce pravidelně uzavírány. Poslední platná nájemní smlouva byla 
uzavřena dne 30.8.2021 s účinností od 1.9.2021 do 30.11.2021.
Měsíční předpis stávajícího nájemného dle sw "ssb" činí 7.089,00 Kč. 
Nájemné je ve výši 58,00 Kč/m2.
Bytová komise po seznámení se se všemi skutečnostmi doporučila Radě 
města po provedeném hlasování žádosti vyhovět a schválit uzavření nové 
smlouvy s rozhodčí doložkou na byt 2+kk č. 301/░░ na ulici Drobného v 
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Novém Městě na Moravě se stávajícím nájemcem bytu na dobu určitou 1 
rok s automatickou obnovou za stávající nájemné 58 Kč/m2.
ad 2)  Nájemní vztah na byt 2+0 č. 49/░░░░ na Rokytně byl 
založen na základě Nájemní smlouvy ze dne 7.10.2019 na dobu určitou 1 
rok s automatickou obnovou. Z důvodu dlužného nájmu a 
nepravidelného splácení uznání dluhu ze dne 8.3.2021 nebyla nájemní 
smlouva obnovena a nájemce bytu dne 5.10.2021 obdržel ukončení 
nájmu a výzvu k vyklizení a předání bytu do 5.11.2021. Po dobu trvání 
nájemní vztahu byly úhrady nájmu nepravidelné viz. vývoj plateb. V 
současné době je u bývalého nájemce/uživatele bytu evidován dluh ve 
výši 9.730,00 Kč na které sepsal Uznání dluhu a zavázal se jej pravidelně 
splácet měsíčními splátkami ve výši 1000,00 Kč. Měsíční předpis 
stávajícího nájemného dle sw "ssb" činí 3.946,00 Kč. Nájemné je ve výši 
53,00 Kč/m2.
Bytová komise po seznámení se se všemi skutečnostmi doporučila Radě 
města po provedeném hlasování žádosti vyhovět a schválit uzavření nové 
smlouvy s rozhodčí doložkou se stávajícím uživatelem bytu, jakožto 
nájemcem bytu 2+0 č. 49/░ na dobu určitou 3 měsíce s vyloučením 
automatické obnovy za stávající nájemné 53 Kč/m2.
ad II. Žádost o změnu smlouvy o nájmu bytu na straně nájemce:
Nájemní vztah na byt 2+1 byl založen od 01.09.1999, a to na základě 
Nájemní smlouvy ze dne 8.9.1999. Dne 04.06.2013 byla na základě 
žádosti o změnu nájemní smlouvy uzavřena Nájemní smlouva na rok s 

automatickou obnovou se stávajícím nájemcem bytu a přímým 
příbuzným jakožto nájemci bytu. Jeden nájemce bytu dne 11.11.2021 
zemřel a na straně nájemce bytu je v současné době vedena pouze jedna 
osoba. Případný druhý nájemce bytu je v evidenci SSB veden od 
1.5.2013 jako spolubydlící osoba uvedeného bytu.
Měsíční předpis stávajícího nájemného dle sw "ssb" činí 5.903,00 Kč. 
Nájemné je ve výši 53,00 Kč/m2.

Bytová komise po seznámení se se všemi skutečnostmi doporučila Radě 
města po provedeném hlasování žádosti vyhovět a schválit uzavření nové 
smlouvy s rozhodčí doložkou se dvěma osobami,  a to stávájícím 
nájemcem bytu a osobou spolubydlící, jakožto nájemci bytu 2+1 č. 
732/░░ na dobu určitou 1 rok s automatickou obnovou za nové nájemné 
58 Kč/m2.

Veškeré přílohy jsou umístěny na portálu zastupitele v bytové komisi 
č.14. konané dne 1.12.2021 viz. tento odkaz 14. schůze Bytové komise 
Rady města Nové Město na Moravě konaná dne 01.12.2021 | Portál 
zastupitele Nového Města na Moravě (nmnm.cz)

Materiál obsahuje:

Materiál projednán: 14. schůze BK RM Nové Město na Moravě, konaná dne 1.12.2021 pod 
bodem 2-4 programu

Přizváni:
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