
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 7. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 21. 10. 2020

Návrh na vytvoření Výboru pro správu a rozvoj bytového fondu města

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Vzhledem k výsledkům místního referenda o prodeji milovických bytů v majetku města Lysá nad Labem, ve kterém 
občané jednoznačně odmítli prodej těchto bytů, navrhujeme zastupitelstvu zřízení Výboru pro správu a rozvoj 
bytového fondu města. Výbor převezme z velké části činnost bytové komise, která byla Radou města bez jakékoliv 
náhrady zrušena usnesením č. 260 ze dne 10. 5. 2020, a zároveň se nově zaměří na vytvoření budoucí bytové koncepce. 
Členy výboru by měly nominovat všechny volební subjekty, které se účastnily komunálních voleb.

Do činnosti nově vzniklého výboru pro správu a rozvoj bytového fondu města budou náležet zejména tyto činnosti:
• předkládat návrh dlouhodobé koncepce bytové politiky,
• předkládat návrh koncepce oprav bytů a bytových domů jako celku,
• navrhovat a projednávat plán oprav bytů a bytových domů jako celku včetně lhůt,
• předkládat návrh pravidel pro nájem bytů pro žadatele a projednání jeho změn,
• předkládat návrh Pravidel pro nájem společných prostor v bytových domech k nekomerčním účelům (např. kolárny, 
kočárkárny apod.),
• projednávat žádosti o nájem bytu,
• projednávat žádosti o prodloužení nájmu bytu,
• projednávat návrhy na prioritní přidělení bytu z hlediska zájmu Města Lysá nad Labem,
• projednávat žádosti týkající se rekolaudace bytu na nebytový prostor, slučování bytů, přisloučení společných prostor k 
bytu,
• projednávat výměny bytu,
• doporučit nejvhodnějšího žadatele na obsazení volného bytu,
• projednávat podněty a žádosti občanů, organizací, svých členů, členů Rady města a zastupitelstva města, příslušných 
odborů města v oblasti bytové politiky, zaujímat k nim stanoviska a iniciovat jejich řešení,
• předkládat stanoviska k protizákonnému nakládání s bytovém fondem (např. užívání bytu k jinému účelu než k 
bydlení),
• monitorovat stav pohledávek města po lhůtě splatnosti a navrhovat nápravná či preventivní opatření,
• předkládat stanoviska a doporučení k výpovědi z nájmu bytu, k soudnímu řízení o vyklizení bytu, k soudnímu řízení o 
zaplacení dluhu v souvislosti s nájmem bytu,
• provádět osobní šetření (včetně pořizování fotodokumentace) v prostorách, která projednává,
• předkládat stanoviska k půdním vestavbám či střešním nástavbám,
• řešit stížnosti, nepořádek a bezpečností rizika spojené s nájmem bytů,
• za součinnost s příslušným odborem vést evidenci žádostí o zařazení do evidence,
• navrhovat úpravu cen a lhůt nájmu bytů,
• řešit další bytové záležitosti.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
1) vytvoření Výboru pro správu a rozvoj bytového fondu města,
2) počet členů Výboru pro správu a rozvoj bytového fondu města na 11,

II. ukládá
starostovi města
1) doplnit do Jednacího řádu výborů nový Výbor pro správu a rozvoj bytového fondu města a předložit upravený Jednací 
řád zastupitelstvu ke schválení,
2) vyzvat všechny volební subjekty, aby zaslaly své návrhy na členy výboru pro správu bytového fondu města pro 



jmenování na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
Termín: do 16. 12. 2020

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
         


