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Tento dokument je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
ve spojení s Nařízením Evropského parlamentu a rady č. (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

OKRM/144/2022/Z/71

Volební období 9 (2022 – 2026)

Z Á P I S
z 9. jednání bytové komise rady města konaného dne 10. 11. 2022

Přítomni: Martin Arnold, Petr Bartůšek, Jan Čanda, Jan Herman, Petr Kolář, Lubomír 
Kudláček, Mgr. Jan Martínek, Ing. Jiří Michal, Ing. Lukáš Polanecký, Martin 
Řezníček, Mgr. Jaroslava Šporclová

Omluveni:

Nepřítomni:

Hosté: Mgr. Petr Šindelář

Schválený program:

1. Schválení programu jednání Bytové komise na den 10. 11. 2022, kontrola zápisu z jednání 
Bytové komise ze dne 26. 9. 2022, schválení ověřovatele zápisu z jednání Bytové komise 
ze dne 10. 11. 2022
Přijato usnesení č. 106/2022 (10 - 10,0,0)
Jednání zahájil předseda bytové komise rady města Mgr. Jan Martínek. Byl schválen 
program jednání bytové komise na den 10. 11. 2022 dle pozvánky, hlasování : 10/10-0-0.
Dále byl schválen ověřovatel zápisu z jednání bytové komise ze dne 10. 11. 2022, hlasování 
: 10/10-0-0.
K zápisu z jednání bytové komise rady města ze dne 26. 9. 2022, nebyly žádné připomínky.

2. Ukončená výběrová řízení

2.1 Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, o velikosti 1+2, výměra 114,81 
m2 (započitatelná plocha je 91,07 m2), v domě U Lesa 4, 370 05 České Budějovice
Přijato usnesení č. 107/2022 (10 - 10,0,0)
Ukončené výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22, v domě U Lesa 4, 370 
05 České Budějovice.
Kritériem pro výběr byla nejvyšší nabídka výše nájmu za 1 měsíc, nebo uvolnění bytu 
v majetku města + nabídka výše nájmu za 1 měsíc (nabídka zahrnuje vybavenost bytu 
a nezahrnuje energie a služby spojené s užíváním bytu).
 
Výběrové řízení bylo vyhlášeno od 11. 10. 2022 do 1. 11. 2022. Ve stanovené lhůtě byly 
doručeny 3 přihlášky v neporušené obálce. Minimální částka za 1 m2 zde byla stanovena na 
135,40 Kč. Elektronická aukce proběhla dne 7. 11. 2022.
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Přihlášeni:
konkrétní fyzické osoby 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, v případě, že nájemce plní 
veškeré své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, 
především, že neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, řádně a včas platí nájemné, 
nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách 
spojených s bydlením, lze nájemní vztah opakovaně prodloužit o dalších 6 měsíců, před 
uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu (kauci), jistota je 
stanovena ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb a je splatná ke dni uzavření 
nájemní smlouvy.
Hlasování: 10/10-0-0.

2.2 Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, o velikosti 1+3, výměra 79,67 m2 
(započitatelná plocha je 76,64 m2), v domě Lannova tř. 39, 370 01 České Budějovice
Přijato usnesení č. 108/2022 (10 - 10,0,0)
Ukončené výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, v domě Lannova tř. 39, 
370 01 České Budějovice.
Kritériem pro výběr byla nejvyšší nabídka výše nájmu za 1 měsíc, nebo uvolnění bytu 
v majetku města + nabídka výše nájmu za 1 měsíc (nabídka zahrnuje vybavenost bytu 
a nezahrnuje energie a služby spojené s užíváním bytu).
 
Výběrové řízení bylo vyhlášeno od 11. 10. 2022 do 1. 11. 2022. Ve stanovené lhůtě bylo 
doručeno 5 přihlášek v neporušené obálce. Minimální částka za 1 m2 zde byla stanovena na 
132,50 Kč. Elektronická aukce proběhla dne 7. 11. 2022.
 
Přihlášeni:
konkrétní fyzické osoby 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, v případě, že nájemce plní 
veškeré své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, 
především, že neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, řádně a včas platí nájemné, 
nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách 
spojených s bydlením, lze nájemní vztah opakovaně prodloužit o dalších 6 měsíců, před 
uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu (kauci), jistota je 
stanovena ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb a je splatná ke dni uzavření 
nájemní smlouvy. 
Hlasování: 10/10-0-0.

2.3 Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, o velikosti 1+kk, výměra 26,36 
m2 (započitatelná plocha je 26,36 m2), v domě Krajinská 33, 370 01 České Budějovice
Přijato usnesení č. 109/2022 (10 - 10,0,0)
Ukončené výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13, v domě Krajinská 33, 
370 01 České Budějovice.
Kritériem pro výběr byla nejvyšší nabídka výše nájmu za 1 měsíc, nebo uvolnění bytu 
v majetku města + nabídka výše nájmu za 1 měsíc (nabídka zahrnuje vybavenost bytu 
a nezahrnuje energie a služby spojené s užíváním bytu).
 
Výběrové řízení bylo vyhlášeno od 11. 10. 2022 do 1. 11. 2022. Ve stanovené lhůtě bylo 
doručeno 6 přihlášek v neporušené obálce. Minimální částka za 1 m2 zde byla stanovena na 
146,10 Kč. Otevírání obálek bylo provedeno bytovou komisí rady města dne 10. 11. 2022.
 
Přihlášeni:
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konkrétní fyzické osoby 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, v případě, že nájemce plní 
veškeré své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, 
především, že neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, řádně a včas platí nájemné, 
nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách 
spojených s bydlením, lze nájemní vztah opakovaně prodloužit o dalších 6 měsíců, před 
uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu (kauci), jistota je 
stanovena ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb a je splatná ke dni uzavření 
nájemní smlouvy. 
Hlasování: 10/10-0-0.

2.4 Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, o velikosti 1+1, výměra 42,96 m2 
(započitatelná plocha je 42,48 m2), v domě Fr. Ondříčka 26, 370 11 České Budějovice
Přijato usnesení č. 110/2022 (10 - 10,0,0)
Ukončené výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16, v domě Fr. Ondříčka 
26, 370 11 České Budějovice.
Kritériem pro výběr byla nejvyšší nabídka výše nájmu za 1 měsíc, nebo uvolnění bytu 
v majetku města + nabídka výše nájmu za 1 měsíc (nabídka zahrnuje vybavenost bytu 
a nezahrnuje energie a služby spojené s užíváním bytu).
 
Výběrové řízení bylo vyhlášeno od 11. 10. 2022 do 1. 11. 2022. Ve stanovené lhůtě bylo 
doručeno 7 přihlášek v neporušené obálce. Minimální částka za 1 m2 zde byla stanovena na 
119,40 Kč. Otevírání obálek bylo provedeno bytovou komisí rady města dne 10. 11. 2022.
 
Přihlášeni:
konkrétní fyzické osoby 
 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, v případě, že nájemce plní 
veškeré své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, 
především, že neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, řádně a včas platí nájemné, 
nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách 
spojených s bydlením, lze nájemní vztah opakovaně prodloužit o dalších 6 měsíců, před 
uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu (kauci), jistota je 
stanovena ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb a je splatná ke dni uzavření 
nájemní smlouvy. 
Hlasování: 10/10-0-0.

2.5 Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, o velikosti 1+1, výměra 39,51 m2 
(započitatelná plocha je 39,01 m2), v domě Široká 5, 370 01 České Budějovice
Přijato usnesení č. 111/2022 (10 - 10,0,0)
Ukončené výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, v domě Široká 5, 370 
01 České Budějovice.
Kritériem pro výběr byla nejvyšší nabídka výše nájmu za 1 měsíc, nebo uvolnění bytu 
v majetku města + nabídka výše nájmu za 1 měsíc (nabídka zahrnuje vybavenost bytu 
a nezahrnuje energie a služby spojené s užíváním bytu).
 
Výběrové řízení bylo vyhlášeno od 11. 10. 2022 do 1. 11. 2022. Ve stanovené lhůtě bylo 
doručeno 8 přihlášek v neporušené obálce. Minimální částka za 1 m2 zde byla stanovena na 
130 Kč. Otevírání obálek bylo provedeno bytovou komisí rady města dne 10. 11. 2022.
 
Přihlášeni:
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konkrétní fyzické osoby 
 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, v případě, že nájemce plní 
veškeré své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, 
především, že neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, řádně a včas platí nájemné, 
nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách 
spojených s bydlením, lze nájemní vztah opakovaně prodloužit o dalších 6 měsíců, před 
uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu (kauci), jistota je 
stanovena ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb a je splatná ke dni uzavření 
nájemní smlouvy. 
Hlasování: 10/10-0-0.

2.6 Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 91, o velikosti 1+0, výměra 19,75 m2 
(započitatelná plocha je 19,75 m2), v domě Dlouhá 16, 370 11 České Budějovice
Přijato usnesení č. 112/2022 (10 - 10,0,0)
Ukončené výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 91, v domě Dlouhá 16, 
370 11 České Budějovice.
Kritériem pro výběr byla nejvyšší nabídka výše nájmu za 1 měsíc, nebo uvolnění bytu 
v majetku města + nabídka výše nájmu za 1 měsíc (nabídka zahrnuje vybavenost bytu 
a nezahrnuje energie a služby spojené s užíváním bytu).
 
Výběrové řízení bylo vyhlášeno od 11. 10. 2022 do 1. 11. 2022. Ve stanovené lhůtě bylo 
doručeno 9 přihlášek v neporušené obálce. Minimální částka za 1 m2 zde byla stanovena na 
173,10 Kč. Otevírání obálek bylo provedeno bytovou komisí rady města dne 10. 11. 2022.
 
Přihlášeni:
konkrétní fyzické osoby 
 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, v případě, že nájemce plní 
veškeré své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, 
především, že neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, řádně a včas platí nájemné, 
nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách 
spojených s bydlením, lze nájemní vztah opakovaně prodloužit o dalších 6 měsíců, před 
uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu (kauci), jistota je 
stanovena ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb a je splatná ke dni uzavření 
nájemní smlouvy. 
Hlasování: 10/10-0-0.

2.7 Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, o velikosti 1+2, výměra 66,47 m2 
(započitatelná plocha je 63,94 m2), v domě Dr. Stejskala 14, 370 01 České Budějovice
Přijato usnesení č. 113/2022 (10 - 10,0,0)
Ukončené výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10, v domě Dr. Stejskala 
14, 370 01 České Budějovice.
Kritériem pro výběr byla nejvyšší nabídka výše nájmu za 1 měsíc, nebo uvolnění bytu 
v majetku města + nabídka výše nájmu za 1 měsíc (nabídka zahrnuje vybavenost bytu 
a nezahrnuje energie a služby spojené s užíváním bytu).
 
Výběrové řízení bylo vyhlášeno od 11. 10. 2022 do 1. 11. 2022. Ve stanovené lhůtě bylo 
doručeno 9 přihlášek v neporušené obálce. Minimální částka za 1 m2 zde byla stanovena na 
103,60 Kč. Otevírání obálek bylo provedeno bytovou komisí rady města dne 10. 11. 2022.
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Přihlášeni:
konkrétní fyzické osoby 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, v případě, že nájemce plní 
veškeré své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, 
především, že neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, řádně a včas platí nájemné, 
nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách 
spojených s bydlením, lze nájemní vztah opakovaně prodloužit o dalších 6 měsíců, před 
uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu (kauci), jistota je 
stanovena ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb a je splatná ke dni uzavření 
nájemní smlouvy. 
Hlasování: 10/10-0-0.

2.8 Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4.31, o velikosti 1+2, výměra 57,82 
m2 (započitatelná plocha je 55,96 m2), v domě M. Horákové 78, 370 05 České Budějovice
Přijato usnesení č. 114/2022 (10 - 10,0,0)
Ukončené výběrové řízení na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4.31, v domě M. 
Horákové 78, 370 05 České Budějovice.
Kritériem pro výběr byla nejvyšší nabídka výše nájmu za 1 měsíc, nebo uvolnění bytu 
v majetku města + nabídka výše nájmu za 1 měsíc (nabídka zahrnuje vybavenost bytu 
a nezahrnuje energie a služby spojené s užíváním bytu).
 
Výběrové řízení bylo vyhlášeno od 11. 10. 2022 do 1. 11. 2022. Ve stanovené lhůtě bylo 
doručeno 15 přihlášek v neporušené obálce. Minimální částka za 1 m2 zde byla stanovena 
na 122,20 Kč. Otevírání obálek bylo provedeno bytovou komisí rady města dne 
10. 11. 2022.
 
Přihlášeni:
 
konkrétní fyzické osoby 
 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců, v případě, že nájemce plní 
veškeré své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a z platných právních předpisů, 
především, že neporušuje dobré mravy v bytě a v domě, řádně a včas platí nájemné, 
nenarušuje sousedské soužití, není a nebyl u něho evidován dluh na nájemném a službách 
spojených s bydlením, lze nájemní vztah opakovaně prodloužit o dalších 6 měsíců, před 
uzavřením nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit peněžitou jistotu (kauci), jistota je 
stanovena ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb a je splatná ke dni uzavření 
nájemní smlouvy. 
Hlasování: 10/10-0-0.

3. Žádost o prodloužení nájmu v domech Loucká 10, 12 a 14, 370 05 České Budějovice
Přijato usnesení č. 115/2022 (10 - 10,0,0)
Prodloužení nájmu v domech Loucká 10, 12 a 14, 370 05 České Budějovice o 6 měsíců, za 
podmínek stanovených nájemní smlouvou a splnění podmínek vyplývajících z Pravidel pro 
přenechání bytů v těchto domech, za předpokladu dodržení všech stanovených podmínek 
pro byty v těchto dotačních bytech (včetně kontroly výše měsíčních příjmů u žadatelů), 
projednáno bytovou komisí dne …... Na prodloužení nájemní smlouvy byli doporučeni tito: 
 
konkrétní fyzické osoby 
Bytová komise Rady města České Budějovice doporučila prodloužení nájmu v domech 
Loucká 10, 12 a 14, 370 05 České Budějovice o 6 měsíců, za podmínek stanovených 



6

nájemní smlouvou a splnění podmínek vyplývajících z Pravidel pro přenechání bytů 
v těchto domech, u všech uvedených žadatelů.
 
Hlasování: 10/10-0-0.

4. Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - konkrétní fyzické osoby
Přijato usnesení č. 116/2022 (10 - 10,0,0)
Ukončení nájemního poměru k bytu č. 2, o velikosti 1+2, výměra 62,40 m2 (započitatelná 
plocha 62,40 m2), v domě Plachého 10, 370 01 České Budějovice pro konkrétní fyzické 
osobyHlasování: 10/10-0-0.

5. Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - konkrétní fyzické osoby
Přijato usnesení č. 117/2022 (10 - 10,0,0)
Ukončení nájemního poměru k bytu č. 2.13, o velikosti 1+2, výměra 57,82 m2 
(započitatelná plocha 55,96 m2), v domě M. Horákové 74, 370 05 České Budějovice pro 
konkrétní fyzické osobyHlasování: 10/10-0-0.

6. Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - konkrétní fyzická osoba
Přijato usnesení č. 118/2022 (10 - 10,0,0)
Ukončení nájemního poměru k bytu č. 12, o velikosti 1+0, výměra 19,75 m2 (započitatelná 
plocha 19,75 m2), v domě Dlouhá 16, 370 11 České Budějovice pro konkrétní fyzickou 
osobuHlasování: 10/10-0-0.

7. Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - konkrétní fyzická osoba
Přijato usnesení č. 119/2022 (10 - 10,0,0)
Ukončení nájemního poměru k bytu č. 1, o velikosti 2+1, výměra 55,22 m2 (započitatelná 
plocha 55,22 m2), v domě U Černé věže 14, 370 01 České Budějovice pro konkrétní 
fyzickou osobuHlasování: 10/10-0-0.

8. Žádost o přidělení bytu návrh společnosti SPRÁVA DOMŮ s. r. o. - konkrétní fyzická 
osoba
Přijato usnesení č. 120/2022 (10 - 10,0,0)
Přenechání bytu č. 2.9, o velikosti 1+2, výměra 58,11 m2 (započitatelná plocha 56,11m2) do 
nájmu v domě M. Horákové 78, 370 05 České Budějovice, pro konkrétní fyzickou osobu 
Hlasování: 10/10-0-0.

9. Různé
Přijato usnesení č. 121/2022 (10 - 10,0,0)
V bytové komisi rady města byli přivítáni noví členové komise. Taktéž byl zvolen zástupce 
(náhradník) pro jednání Odborného konzilia při sociálním odboru Magistrátu města České 
Budějovice a to pan Jan Čanda pro případ, že nebude moci být přítomen Mgr. Jan 
Martínek. Hlasování : 10/10-0-0. 
Bylo oznámeno datum dalšího následujícího jednání bytové komise rady města a to na den 
7. 12. 2022, od 16.30 hod, zasedací místnost Rady města České Budějovice, Masgistrát 
města České Budějovice.

10. Diskuze a závěr

Vysvětlivka: v závorce je uveden výsledek hlasování (x - a,b,c), a = počet hlasujících pro, b = 
počet hlasujících proti, c = počet těch, kteří se zdrželi x = počet přítomných členů.

9. jednání bytové komise rady města bylo ukončeno v 19:30 hod.
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Soubor usnesení:

K bodu: Schválení programu jednání Bytové komise na den 10. 11. 2022, kontrola zápisu 
z jednání Bytové komise ze dne 26. 9. 2022, schválení ověřovatele zápisu z jednání 
Bytové komise ze dne 10. 11. 2022

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 106/2022:

bytová komise rady města

s c h v a l u j e
program jednání bytové komise rady města na den 10. 11. 2022 a ověřovatele zápisu z tohoto jednání, 
kterým byl určen p. Martin Arnold.

K bodu: Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 22, o velikosti 1+2, výměra 
114,81 m2 (započitatelná plocha je 91,07 m2), v domě U Lesa 4, 370 05 České 
Budějovice

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 107/2022:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytu č. 22, o velikosti 1+2, výměra 114,81 m2 (započitatelná plocha 91,07 m2) do nájmu 
v domě U Lesa 4, 370 05 České Budějovice, tomuto žadateli:
konkrétní fyzická osoba 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení 
o dalších 6 měsíců, před uzavřením nájemní smlouvy s povinností uhradit peněžitou jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb dle důvodové zprávy,

K bodu: Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, o velikosti 1+3, výměra 79,67 
m2 (započitatelná plocha je 76,64 m2), v domě Lannova tř. 39, 370 01 České 
Budějovice

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 108/2022:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytu č. 6, o velikosti 1+3, výměra 79,67 m2 (započitatelná plocha 76,64 m2) do nájmu 
v domě Lannova tř. 39, 370 01 České Budějovice, tomuto žadateli:
konkrétní fyzické osobynájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností 
opakovaného prodloužení o dalších 6 měsíců, před uzavřením nájemní smlouvy s povinností uhradit 
peněžitou jistotu ve výši trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb dle důvodové zprávy,

K bodu: Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, o velikosti 1+kk, výměra 
26,36 m2 (započitatelná plocha je 26,36 m2), v domě Krajinská 33, 370 01 České 
Budějovice

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 109/2022:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytu č. 13, o velikosti 1+kk, výměra 26,36 m2 (započitatelná plocha 26,36 m2) do nájmu 
v domě Krajinská 33, 370 01 České Budějovice, tomuto žadateli:
konkrétní fyzické osoby 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení 
o dalších 6 měsíců, před uzavřením nájemní smlouvy s povinností uhradit peněžitou jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb dle důvodové zprávy,
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K bodu: Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, o velikosti 1+1, výměra 42,96 
m2 (započitatelná plocha je 42,48 m2), v domě Fr. Ondříčka 26, 370 11 České 
Budějovice

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 110/2022:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytu č. 16, o velikosti 1+1, výměra 42,96 m2 (započitatelná plocha 42,48 m2) do nájmu 
v domě Fr. Ondříčka 26, 370 11 České Budějovice, tomuto žadateli:
konkrétní fyzické osoby 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení 
o dalších 6 měsíců, před uzavřením nájemní smlouvy s povinností uhradit peněžitou jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb dle důvodové zprávy,

K bodu: Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 1, o velikosti 1+1, výměra 39,51 
m2 (započitatelná plocha je 39,01 m2), v domě Široká 5, 370 01 České Budějovice

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 111/2022:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytu č. 1, o velikosti 1+1, výměra 39,51 m2 (započitatelná plocha 39,01 m2) do nájmu 
v domě Široká 5, 370 01 České Budějovice, tomuto žadateli:
konkrétní fyzické osoby 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení 
o dalších 6 měsíců, před uzavřením nájemní smlouvy s povinností uhradit peněžitou jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb dle důvodové zprávy,

K bodu: Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 91, o velikosti 1+0, výměra 19,75 
m2 (započitatelná plocha je 19,75 m2), v domě Dlouhá 16, 370 11 České Budějovice

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 112/2022:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytu č. 91, o velikosti 1+0, výměra 19,75 m2 (započitatelná plocha 19,75 m2) do nájmu 
v domě Dlouhá 16, 370 11 České Budějovice, tomuto žadateli:
konkrétní fyzické osoby 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení 
o dalších 6 měsíců, před uzavřením nájemní smlouvy s povinností uhradit peněžitou jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb dle důvodové zprávy,

K bodu: Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, o velikosti 1+2, výměra 66,47 
m2 (započitatelná plocha je 63,94 m2), v domě Dr. Stejskala 14, 370 01 České 
Budějovice

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 113/2022:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytu č. 10, o velikosti 1+2, výměra 66,47 m2 (započitatelná plocha 63,94 m2) do nájmu 
v domě Dr. Stejskala 14, 370 01 České Budějovice, tomuto žadateli:
konkrétní fyzické osoby 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení 
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o dalších 6 měsíců, před uzavřením nájemní smlouvy s povinností uhradit peněžitou jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb dle důvodové zprávy,

K bodu: Dispozice s byty – uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4.31, o velikosti 1+2, výměra 
57,82 m2 (započitatelná plocha je 55,96 m2), v domě M. Horákové 78, 370 05 České 
Budějovice

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 114/2022:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytu č. 4.31, o velikosti 1+2, výměra 57,82 m2 (započitatelná plocha 55,82
 m2) do nájmu v domě M. Horákové 78, 370 05 České Budějovice, tomuto žadateli:
konkrétní fyzické osoby  
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 6 měsíců s možností opakovaného prodloužení 
o dalších 6 měsíců, před uzavřením nájemní smlouvy s povinností uhradit peněžitou jistotu ve výši 
trojnásobku měsíčního nájemného bez služeb dle důvodové zprávy,

K bodu: Žádost o prodloužení nájmu v domech Loucká 10, 12 a 14, 370 05 České Budějovice

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 115/2022:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytů – prodloužení nájmu v domech Loucká 10, 12 a 14, 370 05 České Budějovice o 6 
měsíců, za podmínek stanovených nájemní smlouvou a splnění podmínek vyplývajících z Pravidel pro 
přenechání bytů v těchto domech níže uvedeným nájemcům:
 
konkrétní fyzické osoby 

K bodu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - konkrétní fyzické osoby

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 116/2022:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2, o velikosti 1+2, výměra 62,40 m2, započitatelná plocha 
62,40 m2, v domě Plachého 10, 370 01 České Budějovice konkrétní fyzické osoby

K bodu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - konkrétní fyzické osoby

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 117/2022:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2.13, o velikosti 1+2, výměra 57,82 m2, započitatelná plocha 
55,96 m2, v domě M. Horákové 74, 370 05 České Budějovice skonkrétními fyzickými osobami 

K bodu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - konkrétní fyzická osoba

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 118/2022:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 12, o velikosti 1+0, výměra 19,75 m2, započitatelná plocha 
19,75 m2, v domě Dlouhá 16, 370 11 České Budějovice s konkrétní fyzickou osobou
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K bodu: Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou - konkrétní fyzická osoba

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 119/2022:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 1, o velikosti 2+1, výměra 55,22 m2, započitatelná plocha 
55,22 m2, v domě U Černé věže 14, 370 01 České Budějovice s konkrétní fyzickou osobou

K bodu: Žádost o přidělení bytu návrh společnosti SPRÁVA DOMŮ s. r. o. - konkrétní fyzická 
osoba

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 120/2022:

bytová komise rady města

d o p o r u č u j e
přenechání bytu č. 2.9, o velikosti 1+2, výměra 58,11 m2 (započitatelná plocha 56,11m2) do nájmu 
v domě M. Horákové 78, 370 05 České Budějovice, pro konkrétní fyzickou osobu

K bodu: Různé

bytová komise rady města přijala   u s n e s e n í   č. 121/2022:

bytová komise rady města

s c h v a l u j e
zástupce (náhradníka) pro jednání v Odborném konziliu při sociálním odboru Magistrátu města České 
Budějovice pana Jana Čandu,

V Českých Budějovicích dne 10. 11. 2022

Zapsal(a): Mgr. Irena Duchoňová, sekretářka komise

Ověřil(a): Martin Arnold

Mgr. Jan Martínek
předseda komise


