MĚSTO NOVÝ JIČÍN
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN
Odbor bytový
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
pracoviště Divadelní 1, 741 01 Nový Jičín
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č.j.:
Spis. značka:

1.2.2020
OB/8509/2020/UH

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:

Ing. Jaromír Uhlár
556 768287

Datum:

5.2.2020

juhlar@novyjicin-town.cz

Žádost o sdělení informací podle paragrafu 14 č. 106/1999 Sb.
Na základě Vaši žádosti ze dne 01.02.2020, přikládáme níže odpovědi na Vaši dotazy v pořadí, v jakém
byly zaslány.
1. 1120
2. Cenové rozpětí výše nájmů se pohybuje od 40 - 130 Kč/m2/měsíc u standardních bytů a to podle
typů a kategorií (např. startovací byty jsou přidělovány za cenu 40 Kč/m2/měsíc a u bytů
přidělených na základě nabídkového řízení, se průměrná cena vydraženého nájemného pohybovala
v roce 2019 ve výši 85 Kč/m2/měsíc – cena se ale v jednotlivých případech může vyšplhat až ke 130
Kč/m2/měsíc.
3. 2085.
4. 254.
5. 87.
6. Aktuálně není žádný takový byt z bytového fondu, dle směrnice o hospodaření s byty, vyčleněn.
Řešeno rozhodnutím rady města o mimořádném přidělení bytu.
7. Počet evidovaných záznamů je k uvedenému datu 10 243.
8. Počet evidovaných záznamů je k uvedenému datu 13 479.
9. 3.723.
10. S ohledem na způsob vedení evidence závazků nelze vytřídit fyzické osoby od právnických osob,
když evidence je vedena pod jednotlivými účty a nikoliv dle právního stavu. Celková výše závazků
jak PO tak FO je k uvedenému datu 50 073 017,03 Kč.
11. K uvedenému datu bylo evidováno 3 389 nedoplatků na komunálním odpadu.
12. S ohledem na způsob vedení evidence závazků nelze vytřídit fyzické osoby od právnických osob,
když evidence je vedena pod jednotlivými účty a nikoliv dle právního stavu. Celková výše závazků
jak PO tak FO je k uvedenému datu 53 457 650,53 Kč.
13. S ohledem na způsob vedení evidence závazků nelze vytřídit fyzické osoby od právnických osob,
když evidence je vedena pod jednotlivými účty a nikoliv dle právního stavu. Celková výše dluhu na
nájemném, jak PO tak FO je k uvedenému datu 21 622 551,59 Kč.
14. Evidovaný dluh na nedoplatku za komunální odpad je k uvedenému datu ve výši 14 800 987,90 Kč.
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15. Počet mladistvých dle poslední provedené statistiky k datu 24.6.2019 se závazky vůči městu je 11.
Evidence dětí a mladistvých, kteří mají dle evidence města dluh na komunálním odpadu je pouze
pro interní potřeby města, když tento dluh ze zákona přechází na jejich zákonné zástupce. Uvedený
počet jsou mladistvé osoby, které spáchaly přestupek a jsou tudíž trestně zodpovědné za své
jednání.
16. Celková dlužná částka k datu poslední statistiky tj. 24.6.2019 je 21 500 Kč. Vysvětlení k uvedenému
viz. bod 15.
17. Počet sjednaných splátkových kalendářů (žádosti o posečkání) za rok 2018 je 25.
18. Počet sjednaných splátkových kalendářů (žádosti o posečkání) od 1.1.2019 do 30.6.2019 je 4.
19. S ohledem na neexistenci institutu upomínky dle právního řádu ČR nelze tuto otázku zodpovědět.
20. Viz. otázka č. 19.
21. Podmínkou je 6ti měsíční bezdlužnost vůči městu před podáním žádosti o přidělení bytu.
22. Ne.
23. Ano.

S pozdravem

Ing. Blanka Zagorská
vedoucí odboru bytového

