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Žádost o poskytnutí informací

Dne 2.1.2020 byla Městu Mikulov doručena žádost p. Jiřičkové, č.j. MUMI 20000263 o
poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Odpověď na jednotlivé otázky je doplněna za textem dotazu:
Celkový počet bytů ve správě obce k 30.6.2019 - k datu 30.6.2019 bylo v majetku města
Mikulov 379 bytů.
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Průměrná výše nájemného (Kč/m2) obecního bytového fondu (případně rozpětí)
k 30.6.2019 – Město Mikulov pronajímalo k datu 30.6.2019 městské byty za smluvní
cenu 54,14 Kč/m2 a za tržní cenu, která se pohybuje v rozpětí 65 – 130 Kč/m2.
Celkový počet osob užívajících obecní bytový fond (prostory k bydlení) k 30.6.2019
– počet osob nelze zjistit; agenda, která by evidovala počet osob žijících v městských
bytech, není vedena.
Počet bytů v režimu „byty/domy s pečovatelskou službou“ k 30.6.2019 – Město
Mikulov má ve vlastnictví 29 bytů v domě s pečovatelskou službou.
Počet bytů v režimu sociální bydlení k 30.6.2019 – Město Mikulov eviduje 8 bytů
v režimu sociální bydlení.
Počet bytů pro řešení krizové situace k 30. 6. 2019 – 2 byty.
Počet neuhrazených finančních závazků fyzických osob k 31. 12. 2018: 1.150
Počet neuhrazených finančních závazků fyzických osob k 30. 6. 2019 : 1.200
Počet neuhrazených finančních závazků plateb za nájemného k 30. 6. 2019 – město
neeviduje na základě Smlouvy o postoupení pohledávek veškeré pohledávky z titulu
nájemného za byty spravuje společnost TEDOS Mikulov s.r.o.
Celková výše neuhrazených pohledávek závazků fyzických osob k obci k 31.12.2018:
3.201 tis. Kč
Počet neuhrazených plateb za komunální odpad k 30. 6. 2019: 570
Celková výše neuhrazených pohledávek závazků fyzických osob k obci k 30. 6. 2019:
2.626 tis. Kč
Výše neuhrazených závazků nájemného fyzických osob k obci k 30. 6. 2019: 0
neevidujeme, viz bod 9
Výše neuhrazených plateb za komunální odpad k 30. 6. 2019: 348 tis. Kč
Počet fyzických osob mladších 18 let mající neuhrazené závazky vůči obci k 30. 6.
2019: 28
Souhrnná výše neuhrazených částek osob mladších 18 let k 30. 6. 2019 : 17 tis. Kč
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Počet sjednaných splátkových kalendářů v roce 2018: 16
Počet sjednaných splátkových kalendářů za období 1.1.2019 – 30.6.2019 : 11
Počet zaslaných upomínek v roce 2018: 510
Počet zaslaných upomínek za období od 1.1.2019 do 31.12.2019 : 287

21. Obsahují pravidla přidělení obecního bytu podmínku uhrazení všech závazků vůči
obci? Tato podmínka je obsažena v textu zveřejnění pronájmu městských bytů, text
zveřejnění schvaluje rada města.
22. Obsahují pravidla přidělení obecního bytu podmínku celkové bezdlužnosti klienta
(klient bez závazků? Tato podmínka je obsažena v textu zveřejnění pronájmu městských
bytů, text zveřejnění schvaluje rada města.
23. Může byt získat osoba toho času bez zaměstnání dle pravidel přidělování obecního
bytu? Ano, Město Mikulov přiděluje byty dle platných Zásad pronajímání městských bytů a
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