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Olga Gorolová – žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na byt
Dlouhá 644, č.b. 1 o vel. 1+1

Vyjádření komise
Předchozí usnesení

Návrh na usnesení PV

Porada vedení
d o p o ru ču je
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.

ALTERNATIVA
Rada města Trutnova
A)
s c hvaluj e
01.01
uzavření nové nájemní smlouvy na byt Dlouhá 644, č.b. 1, 2. NP o vel. 1+1
s pí Olgou Gorolovou, trv. bytem Dlouhá 644, Trutnov 2 na dobu určitou od
01.11.2020 do 30.04.2021 za podmínky řádného hrazení nájemného a služeb
spojených s bytem Dlouhá 644, č.b. 1, 2. NP a splácení dluhu vzniklého na
bytě Dlouhá 644, č.b. 1, 2. NP o vel. 1+1 na základě uzavřeného splátkového
Návrh na usnesení RM
kalendáře na MEBYSu Trutnov s.r.o.
Rada města Trutnova
B)
nes c hvaluj e
01.01
uzavření nové nájemní smlouvy na byt Dlouhá 644, č.b. 1, 2. NP o vel. 1+1
s pí Olgou Gorolovou, trv. bytem Dlouhá 644, Trutnov 2.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže.

Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 23.11.2020

viz parafa

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová

Dne 23.11.2020 jsme obdrželi od pí Olgy Gorolové, nar. 1984, trv. bytem Dlouhá 644, Trutnov 2
žádost o přehodnocení předžalobní výzvy k vyklizení bytu a jeho předání pronajímateli do 01.12.2020.

Vyjádření Odboru sociálních věcí,školství a zdravotnictví:
Gorolová Olga, Dlouhá 644, Trutnov 2
18.11.2020 se po předchozí telefonické domluvě ze 16.11.2020 dostavila pí Olga Gorolová se svou
sousedkou pí Maagovou. Uvedla, že dostala výpověď z bytu k 31.10.2020, a nyní jí byla doručena
předžalobní výzva od JUDr. Mourové k vyklizení bytu do 1.12.2020. Je v zoufalé situaci a neví, co dále
dělat. V bytě žije s dospělou dcerou, ročník 2002, 4 letým synem a svým otcem Emilem Gorolem,
ročník 1956, který je nemocný, zdravotní stav se mu zhoršil, má třes rukou, zapomíná. Sdělila, že
všechny tyto finanční věci měla roky na starosti její matka, a po její smrti loni v květnu se najednou o
vše musela začít starat ona, nezvládala to. Uvedla, že dluhy jsou již z dřívější doby, již za života její
matky. Snažila se vše splácet. Uvedla, že měla splácet dluh po 5000 Kč, ale pak jí přišlo velmi vysoké
vyúčtování za vodu, které musela uhradit. Do všeho se zamotala, neměla na splácení všech
pohledávek. Sdělila, že ona i dcera pracovali v Tescu na dohodu o provedení práce, o tuto práci obě
nyní k 16.11.2020 přišly. Na ÚP, kde pobírá dávky, již byla nové skutečnosti nahlásit. Dále uvedla, že si
zajistila zasílání příspěvku na bydlení přímo na účet MEBYS.
Paní Gorolová uvedla, že by měla možnost sehnat 50000 Kč na úhradu dluhu na nájmu, ale chtěla by
mít jistotu, že když tento dluh zaplatí, v bytě bude moci zůstat.
Na základě telefonátu s pí Doubicovou na MEBYS byl pí Gorolové vysvětlen možný postup: Nejprve je
potřeba zaplatit dlužný nájem, potom si musí na MO podat žádost o prodloužení nájemní smlouvy.
Dluh není možné uhradit v pokladně, musí ho zaplatit v bance. Údaje k platbě jí sdělí pí Doubicová.
Žádost o prodloužení NS bude projednána v RM. Dluh je vyšší než neuhrazené nájemné, je nutné
započítat i poplatky apod. Pí Doubicová nesdělila celkovou výši, ale upozornila, že částka bude vysoká.
Součástí nově uzavřené nájemní smlouvy by byl splátkový kalendář, který bude nutné dodržovat. Než
bude žádost projednána v RM, nebudou ze strany MEBYS činěny další kroky, tj. zejména kroky ze
strany JUDr. Mourové - žaloba na vyklizení bytu.
Paní byla seznámena s tím, že vzhledem k uvedenému postupu jí předem nemůžeme my ani MEBYS
zaručit, že když dlužné nájemné cca 50.000 Kč zaplatí, bude dále moci v bytě bydlet. O případném
prodloužení NS bude rozhodovat RM na základě její žádosti. Poslední jednání RM letos je 14.12.2020.
Protože nebylo možné se rovnou domluvit s pí Illnerovou, která nebyla přítomna, klientce bylo
přislíbeno, že po domluvě s pí Illnerovou jí dám vědět jakou formou by měla žádost podat. Na přání pí
Gorolové budou tyto informace telefonicky sděleny její sousedce pí Maagové, která jí informace předá
a případně vysvětlí. S paní domluveno, že se sepsáním žádosti jí můžeme pomoci.
Paní je osobou v hmotné nouzi, je jí vyplácen příspěvek na živobytí. Pro výpočet je posuzována ona a
její děti. Jejímu otci je také vyplácen příspěvek na živobytí, je posuzován samostatně.
20.11.2020 na základě zjištění od A. Illnerové a FO bylo telefonicky pí Maagové sděleno následující:
žádost se nepodává na předepsaném formuláři, až uhradí dlužné nájemné, podá si paní žádost
volnou formou, s popisem situace a vypsáním důvodů, které vedly k nesplácení dluhu. Pokud bude
žádost schválena, nájem bude prodloužen na dobu určitou - 1 rok. Pokud bude vše v pořádku,
smlouvu bude možné opět na rok prodloužit. Také jí byla předána informace, že paní Gorolová má vůči
městu Trutnov dluh na odpadech ve výši 7000 Kč, ten je potřeba také uhradit, předán kontakt na pí
Drgáčovou.

Zapsala 30.11.2020: Mgr. P. Junková

Vyjádření Odboru finančního:
Za svoz odpadu dluží. Nehrazeno od 11/2015 do 11/2020.

Vyjádření MEBYSu Trutnov s.r.o.

Potvrzení úhrady p. Gorolové, Dlouhá 644, Trutnov z dnešního dne.
Dne 26.11.2020 uhradila částku 6.530,-Kč – tato bude zaúčtována na poplatek z prodlení.
A v současné době je paní Gorolové připravováno uznání dluhu – ve středu by jej odpoledne měla přijít
podepsat.

JUDr. Blanka Mourová – advokátka:

Vyjádření RIAPSu Trutnov:
---------------Vyjádření Odboru majetku města:
Pí Gorolová získala byt v r. 2009 na základě přechodu nájmu.
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Dlouhá 644, č.b. 1, 2. NP o vel. 1+1 (kuchyň 11,44 m , 1. pokoj 28,54 m , předsíň 14,64 m , koupelna
2
2
2
2
4,01 m , WC 2,68 m , sklep 2,52 m a lodžie 7,50 m ), topení dálkové, měsíční nájemné 3.148,00 Kč.

