
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 8. 12. 2021

Schválení splátkového kalendáře

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Rösslová Petra (bytové hospodářství)

Důvodová zpráva:
OSM obdržel žádost paní ******************************************************************* o nájem bytu. Jako důvod své žádosti 
uvedla nevyhovující bydlení – topí dřevem a vytopí pouze jednu místnost (viz žádost). V bytě bude bydlet se synem, 
který má lehkou mentální retardaci.
Z tohoto důvodu žádá o byt č. 5 v ulici Jedličkova 47 o velikosti 1+1. V insolvenčním ani exekučním rejstříku nemá 
záznamy. Paní ********* pracuje u Města Lysá n. L. na DPČ. Příjem doložila průměrně ve výši 23 202 Kč/měs. S odkupem 
pohledávky ve výši 25 000 Kč souhlasila u bytové komise. Žádá o splátkový kalendář na jistotu i odkup pohledávky, 
měsíčně může platit cca 1 000 Kč.
Žádost o nájem bytu paní ********* byla projednána v bytové komisi dne 11. 10. 2021 a byla schválena k zařazení na 
seznam uchazečů o nájem bytu. Bytová komise souhlasí se splátkovým kalendářem na jistotu i odkup pohledávky.
Dne 10. 11. 2021 byl paní ********* nabídnut byt č. 5 na adrese Jedličkova 47, Lysá nad Labem, velikosti 1+1, o celkové 
výměře 52,96 m2. Po prohlídce a seznámení s podmínkami, m.j. i o výši nájemného u tohoto konkrétního bytu, tj. 68 
Kč/m2, paní ********* tuto nabídku přijala a souhlasila i s výší nájemného za 68 Kč/m2, tj. výše 1měsíčního nájemného 
je 3 327 Kč při výměře 48,94 m2 započitatelné plochy bytu. Tříměsíční nájem jako jistota, která se skládá na depozitní 
účet města, pak činí 9 981 Kč.
Žádost o nájem bytu paní ********* byla projednána Radou města dne 23. 11. 2021. Rada města schválila usnesením č. 
623 uzavření nájemní smlouvy na shora uvedený byt a doporučila Zastupitelstvu města schválení uzavření splátkového 
kalendáře na jistotu k bytu č. 5, ul. Jedličkova 47, Lysá nad Labem, ve výši 9 981 Kč a na odkup pohledávek ve výši 25 
000 Kč, celkem ve výši 34 981 Kč, které žadatelka navrhuje splácet po 1 000 Kč/měs., tj. na celkovou dobu splácení 35 
měsíců (2 roky a 11 měsíců, tj. 34x splátka 1 000 Kč a 1x splátka 981 Kč) (viz. dosavadní rozhodnutí).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
uzavření splátkového kalendáře s paní ******************************************************************** na jistotu k bytu 
********************************************, ve výši 9 981 Kč a na odkup pohledávek ve výši 25 000 Kč, celkem ve výši 34 981 
Kč, které žadatelka navrhuje splácet po 1 000 Kč/měs., tj. na celkovou dobu splácení 35 měsíců (2 roky a 11 měsíců, 
tj. 34x splátka 1 000 Kč a 1x splátka 981 Kč).

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

23. 11. 2021 Projednáno RM

623 doporučuje ke schválení

         

Dosavadní rozhodnutí:
I. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 47/5 (velikost 1+1, o celkové výměře 52,96 m2) zapsané na LV č. 12197 
pro katastrální území Lysá nad Labem, v budově č. p. 47, ul. Jedličkova, Lysá nad Labem, který se nachází na pozemku 
parc. č. st. 1446, zapsané na LV č. 3268 pro katastrální území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, v katastru 
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, s jistotou ve výši 9 
981 Kč, s odkupem pohledávek za dlužné nájemné ve výši 25 000 Kč a měsíčním nájemným ve výši 68 Kč/m2, s paní 
Miluší Zikovou, nar. 26.08.1960, Cihelna 746/9, Lysá nad Labem, za podmínky schválení splátkového kalendáře jistoty a 
odkupu pohledávek zastupitelstvem města,
II. doporučuje
zastupitelstvu města uzavření splátkového kalendáře na jistotu k bytu č. 5, ul. Jedličkova 47, Lysá nad Labem, ve výši 9 



981 Kč a na odkup pohledávek ve výši 25 000 Kč, celkem ve výši 34 981 Kč, které žadatelka navrhuje splácet po 1 000 
Kč/měs., tj. na celkovou dobu splácení 35 měsíců (2 roky a 11 měsíců, tj. 34x splátka 1 000 Kč a 1x splátka 981 Kč),
III. předkládá
zastupitelstvu města žádost o splátkový kalendář dle bodu II. na nejbližší zasedání.


