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Poskytnutí informace 

 

Vážení, 

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 25. 1. 2018 Vám sdělujeme 

následující: 

1. Kolik bytů pronajímalo vaše město občanům – fyzickým osobám k 30. 9. 2017? 

Naše městská část disponuje šesti byty, které k 30. 9. 2017 pronajímala fyzickým osobám. 

V jednom případě se jedná o služební byt školníka umístěný v budově základní školy. 

2. Kolik nájemních smluv k těmto bytům vaše město s občany – fyzickými osobami uzavřelo 

v období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017? 

Naše městská část v dotazovaném období neuzavřela žádnou novou nájemní smlouvu. Ve 

dvou případech byly uzavřeny dodatky k existujícím nájemním smlouvám, kterými byla 

prodloužena doba nájmu u nájemních smluv uzavřených na dobu určitou. 

3. Jakou dlužnou částku evidovalo vaše město u takto pronajatých bytů k 31. 12. 2016 a k 30. 

9. 2017? 

K 31. 12. 2016 naše městská část evidovala dlužnou částku ve výši 8.051,- Kč. Pohledávka 

byla uhrazena v lednu 2017 (jednalo se o nájemné splatné v prosinci 2016). 

K 30. 9. 2017 naše městská část neevidovala žádnou dlužnou částku na nájemném 

pronajatých bytů. 

4. Jaké výnosy z takto pronajatých bytů mělo vaše město za kalendářní rok 2016 a za období 

od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017? 

Za kalendářní rok 2016 evidujeme příjem z pronájmu bytů ve výši 491.839,- Kč. 

Za období 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017 evidujeme příjem z pronájmu bytů ve výši  

389.082,- Kč. 

 

 V souvislosti s Vaší žádostí o sdělení případné výše úhrady nákladů spojených 

s poskytnutím těchto informací Vám sdělujeme, že nám žádné náklady nevznikly. 

 

S pozdravem 

   

                 Mgr. Jiří Polák 

vedoucí odboru všeobecného 

ÚMČ Brno-Tuřany 
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