Zápis z 7. jednání Komise bytové Rady MČ Praha 22 č. 7/2022
konané dne 30.6.2022
Místo konání:
Zahájení jednání:
Ukončení zasedání:
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

zasedací místnost č. 113 v 1. patře radnice
16:00 hod.
17:00 hod.
Petr Procházka, Štěpán Zmátlo, Mgr. Pavel Kosař, David Moravec,
Ing. Kateřina Feďková
Tomáš Kaněra, Mgr. Kateřina Erbsová
.........

Je přítomna nadpoloviční většina členů a komise je usnášeníschopná.
Tajemnice komise zaslala členům komise spolu s pozvánkou na jednání komise i aktualizovaný
seznam žadatelů o nájem obecního bytu s návrhem na vyřazení neaktualizovaných žádostí,
jednací řád komisí a Zásady a podmínky pro pronájem a výměnu bytů ve správě městské části
Praha 22.
1.

Zahájení jednání a schválení programu

Jednání zahájil předseda komise pan Petr Procházka (dále jen předseda) přivítáním členů.
Návrh programu:
1. Zahájení zasedání a schválení programu
2. Výběr nového nájemce do bytu č. x o velikosti 1+kk v čp. 1280 ul. Fr. Diviše
3. Výběr nového nájemce do bytu č. xx o velikosti 1+kk v čp. 1280 ul. Fr. Diviše
4. Návrh na vyřazení neaktualizovaných žádostí o nájem obecního bytu
5. Informace o stavu bytového fondu ve správě MČ Praha 22
6. Různé
Usnesení:
Komise Rady MČ Praha 22 schválila program:
Hlasování:
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.

2.

Výběr nového nájemce do bytu č. x o velikosti 1+kk v čp. 1280 ul. Fr. Diviše

Tajemnice komise seznámila členy komise s požadavkem VED OSVZ Mgr. Žaludové o
součinnosti při přidělení bytu paní xxxxxxxxxxxxxx. Jedná se o matku na mateřské dovolené
se xxxxx, zcela xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, která
v současné době užívá pronajatý byt 1+1, kde hradí nájemné 15.000,- Kč + služby. Tyto platby
jsou pro xxxxxxxxxxxxxxxx finančně neúnosné. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa
z tohoto důvodu nemůže být zatím xxxxxx do MŠ. Byt bude volný od 1.9.2022.
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Usnesení:
Komise Rady MČ Praha 22 navrhuje jako nájemce do bytu č. x o velikosti 1+kk v čp. 1280
ul. Fr. Diviše slečnu xxxxxxxxxxxxxxx.
Hlasování:
PRO: 4
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.
3. Výběr nového nájemce do bytu č. xx velikosti 1+kk v čp. 1280 ul. Fr. Diviše
Členové komise diskutovali k výběru dalšího nájemce do SD. Byty v SD mají primárně sloužit
jako startovací bydlení se sníženým nájemným po dobu prvních 3 let doby nájmu a s maximální
možnou dobou nájmu na 5 let. Jako nejvhodnější nájemci jsou pro tyto byty matky
samoživitelky na MD. Komise procházela tabulku aktuálních žádostí o nájem obecního bytu a
vybírala následující žadatele:
Při výběru žadatelů probíhala tel. konzultace s VED OSVZ Mgr. Žaludovou. V tomto případě
je třeba odsouhlasit i případné náhradníky.
- xxxxxxxxxxxxxxx (ID, bydlí se synem na ubytovně), OSVZ nedoporučuje, paní bydlí
ještě s dcerou a vnučkou, situaci nemají v současné době zájem řešit
- xxxxxxxxxxxxxxxxx – samoživitelka, MD, žije u rodičů, BK navrhuje
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxxxxx – r. 1974, bydlí u rodičů, chce se osamostatnit
- xxxxxxxxxxxxx – rozvedená, samoživitelka, zaměstnanec PČR, paní xxxxxxxx
v současné
době
užívá
na
řádnou
nájemní
smlouvu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dle názoru členů BK by tento byt měla
uvolnit. BK navrhuje jako náhradníka.
- xxxxxxxxxxxxxxxx, samoživitelka, MD, bydlí v drahém podnájmu, BK navrhuje jako
náhradníka
Usnesení:
Komise Rady MČ Praha 22 navrhuje jako nájemce do bytu č. xx o velikosti 1+kk v čp.
1280 ul. Fr. Diviše slečnu xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hlasování:
PRO: 4
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.
Usnesení:
Komise Rady MČ Praha 22 navrhuje jako 1. náhradníka do bytu č. xx o velikosti 1+kk
v čp. 1280 ul. Fr. Diviše paní xxxxxxxxxxxxxx s tím, že v případě uzavření nájemní smlouvy
na pronájem bytu č. xx v čp. 1280 ul. Fr. Diviše bude ukončena nájemní smlouva na pronájem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Hlasování:
PRO: 4
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.
Usnesení:
Komise Rady MČ Praha 22 navrhuje jako xx náhradníka do bytu č. xx o velikosti 1+kk
v čp. 1280 ul. Fr. Diviše slečnu xxxxxxxxxxxxxxxxx
Hlasování:
PRO: 4
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.
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4. Návrh na vyřazení neaktualizovaných žádostí o nájem obecního bytu
Každý žadatel o nájem obecního bytu je informován o nutnosti svou žádost každoročně
aktualizovat. Komise navrhuje vyřazení neaktualizovaných žádostí. Komise se shodla na tom,
že budou ze seznamu vyřazeny všechny žádosti o nájem obecního bytu aktualizované naposledy
v roce 2020.
Usnesení:
Komise Rady MČ Praha 22 souhlasí s vyřazením ze seznamu žádostí o nájem obecního
bytu všech žádostí aktualizovaných naposledy v roce 2020.
Komise Rady MČ Praha 22 ukládá tajemnici komise informovat vyřazené žadatele o
usnesení komise.
Hlasování:
PRO: 4
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Návrh byl přijat.

5. Informace o stavu bytového fondu ve správě MČ Praha 22
Proběhla diskuze ohledně stavu bytového fondu ve správě MČ Praha 22. Konkrétně se
diskutovalo o těchto tématech:
- Výstavba ve dvoře domu čp. 199 ul. K sokolovně – studie proveditelnosti
- Možnosti soukromého spolufinancování výstavby MČ Praha 22
- Možnosti půdní vestavby v čp. 192 ul. Přátelství
- Efektivita obecní bytové výstavby
6. Různé

Předseda poděkoval všem přítomným za účast a v 17 hodin ukončil zasedání komise.
Zapsala: Ing. Kateřina Feďková
tajemnice komise
Ověřil: Petr Procházka
předseda
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