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Návrh na usnesení RM

-

Zpracoval

Alena Illnerová

Předkládá

Mgr. Tomáš Eichler

Jakub Vyčítal, M. Gorkého 263 – žádost o podnájem části bytu

Porada vedení
dopor uč uj e
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení.
Rada města Trutnova
b ere n a v ěd o mí,
01.01
že p. Jakub Vyčítal, nájemce bytu M. Gorkého 263, č.b. 1, Trutnov dá dle
§ 2274 OZ třetí osobě do podnájmu část bytu, kdy sám bude trvale
v bytě bydlet.

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Viz níže.
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem
Kontrola materiálu právníkem
Datum: 16.02.2021

Mgr. Jiří Ratajík

Podpis vedoucí odboru Ing. Štěpánka Musilová
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Dne 04.02.2021 jsme obdrželi od p. Ing. Pavla Metlického, který má plnou moc od p. Jakuba Vyčítala,
nar. 1978 k zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, žádost o pronájem části bytu
M. Gorkého 263, Trutnov.
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Vyjádření MEBYSu Trutnov s.r.o.:
Po finanční stránce vše v pořádku.
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Vyjádření Odboru finančního:
P. Jakub Vyčítal zde nic nedluží.

Vyjádření Odboru majetku města:
2

2

2

M. Gorkého 263 o vel. 1+3, č.b. 1 – kuchyně 8,87 m , 1. pokoj 19,58 m , 2. pokoj 11,92 m , 3. pokoj
2
2
2
2
2
9,60 m , předsíň 3,83 m , koupelna 1,95 m WC 0,95 m a sklep 4,45 m , topení dálkové. Měsíční
nájemné 3.154,00 Kč (+ zálohy na služby – celkem 4.519,00 Kč).
P. Jakub Vyčítal získal výše uvedený byt na základě přechodu nájmu bytu po babičce Marii Vyčítalové
v říjnu 2011.
Dne 09.10.2020 (doručenka převzata 26.10.2020) doručena MEBYSem Trutnov s.r.o. Trutnov p.
Jakubu Vyčítalovi výstraha před výpovědí – výzva k odstranění protiprávního stavu – viz příloha.
Dne 18.11.2020 jsme obdrželi od p. Jakuba Vyčítala žádost o udělení souhlasu k pronájmu bytu M.
Gorkého 263, č.b. 1. Uváděl, že vzhledem k tomu, že v bytě trvale nežije a celou velikost bytu
nevyužije, dovoluje si nás tímto požádat o souhlas s pronájmem části bytu (§ 2275 OZ) paní Monice
Slavíčkové. Nově by byt užívaly 3 osoby.
Dne 30.11.2020 (doručenka převzetí 16.12.2020) byl zaslán dopis OMM MěÚ Trutnov p. Vyčítalovi o
upřesnění podnájmu bytu, zda se uplatní § 2275 OZ nebo § 2274 OZ.
Dne 25.01.2021 proběhlo v kanceláři vedoucí OMM MěÚ Trutnov za přítomnosti Ing. Musilové, A.
Illnerové a Mgr. Ratajíka jednání ohledně upřesnění podnájmu bytu M. Gorkého 223, č.b. 1, Trutnov.
Jednání se zúčastnil Ing. Pavel Metlický, který zastupoval p. Jakuba Vyčítala.
Dne 04.02.2021 jsme obdrželi vyjádření k podnájmu výše uvedeného bytu. Viz žádost. Zde se uvádí §
2274 OZ.
Je velký rozdíl na základě jakého § OZ se bude byt M. Gorkého 263, č.b. 1 dávat do podnájmu.
Dle NOZ § 2274 – Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale
bydlí, i bez souhlasu pronajímatele.

Dle NOZ § 2275 – V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do
podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele.
Ing. Metlický na jednání na MěÚ Trutnov OMM dne 04.02.2021 ústně sdělil, že byt M. Gorkého 231,
č.b. 1, Trutnov jako rodina užívají od 70 let 20. století. Nyní jeho synové ještě nepotřebují řešit bytovou
otázku, ta bude aktuální cca za 5 let. Nějakou dobu ve zmiňovaném bytě bydlel i bratranec. Do bytu
investovali nějaké finance na rekonstrukci cca v r. 2013. Ing. Metlickému bylo sděleno, pokud p. Vyčítal
bude chtít byt M. Gorkého 263 dát do podnájmu celý, je zapotřebí uvést konkrétní osobu včetně její
identifikace. Byl mu předán tiskopis k vyplnění, který však nevyužil.
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