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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města v kompetenci rady města po projednání 

A )  s ch va lu j e   

1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo jeho 

části mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, Martinou Ptáčkovou  

a panem  který řeší změnu počtu oprávněných osob 

2. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo jeho 

části mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, Monikou Bolinovou  

a panem , který řeší změnu počtu oprávněných osob 

3. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo jeho 

části mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, manželi Janem a Kateřinou 

Fafejtovými a panem , který řeší změnu počtu 

oprávněných osob 

4. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo jeho 

části mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, Mgr. Ing. Martinem 

Kršňákem a paní , který řeší změnu počtu 

oprávněných osob 
 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Důvodová zpráva: 
 

 

V roce 2016 byla uzavřena mezi Statutárním městem Ústí nad Labem,  

paní Martinou Ptáčkovou (pronajímatel bytu) a panem (osoba 

s mezinárodní ochranou) smlouva o úhradě čistého nájemného nebo jeho části  

ve smyslu „Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314- 

Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 

2016 a v letech následujících“. 

Na základě výše uvedené smlouvy přeposílá odbor MOŠ poskytnutou dotaci na úhradu 

čistého nájemného měsíčně na účet pronajímatele bytu. 

V rámci žádosti za květen 2016 obdržel odbor MOŠ doklad o přidělení státního 

občanství ČR dceři pana . Přidělením státního občanství dceři 

 dochází ke změně počtu oprávněných osob z původních 5-ti osob,  

na 4 osoby. Snížení počtu oprávněných osob nemá vliv na výši vyplácené dotace  

na úhradu čistého nájemného nebo jeho části.   

V roce 2016 byla uzavřena mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, Monikou 

Bolinovou (pronajímatel bytu) a panem (osoba s mezinárodní 

ochranou) smlouva o úhradě čistého nájemného nebo jeho části  

ve smyslu „Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314- 

Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 

2016 a v letech následujících“. 

Na základě výše uvedené smlouvy přeposílá odbor MOŠ poskytnutou dotaci na úhradu 

čistého nájemného měsíčně na účet pronajímatele bytu. 

V rámci žádosti za květen 2016 obdržel odbor MOŠ doklad o přidělení státního 

občanství ČR synovi pana . Přidělením státního občanství synovi 

dochází ke změně počtu oprávněných osob z původních 7-mi osob,  

na 6 osob. Snížení počtu oprávněných osob nemá vliv na výši vyplácené dotace  

na úhradu čistého nájemného nebo jeho části.   

Na základě výše uvedeného předkládáme Zastupitelstvu města Ústí nad Labem, které 

vykonává kompetence Rady města Ústí nad Labem, ke schválení návrh na uzavření 

dodatků č. 1 k výše zmíněným smlouvám, které řeší změnu počtu oprávněných osob. 

 

 

 

 



 

 

V roce 2016 byla uzavřena mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, manželi Janem 

a Kateřinou Fafejtovými (pronajímatelé bytu) a panem  (osoba 

s mezinárodní ochranou) smlouva o úhradě čistého nájemného nebo jeho části  

ve smyslu „Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314- 

Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 

2016 a v letech následujících“. 

Na základě výše uvedené smlouvy přeposílá odbor MOŠ poskytnutou dotaci na úhradu 

čistého nájemného měsíčně na účet pronajímatele bytu. 

V rámci žádosti za srpen 2016 obdržel odbor MOŠ doklad o přidělení státního občanství 

ČR synovi pana . Přidělením státního občanství synovi 

 dochází ke změně počtu oprávněných osob z původních  

5-ti osob, na 4 osoby. Snížení počtu oprávněných osob nemá vliv na výši vyplácené 

dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části.   

Na základě výše uvedeného předkládáme Zastupitelstvu města Ústí nad Labem, které 

vykonává kompetence Rady města Ústí nad Labem, ke schválení návrh na uzavření 

dodatků č. 1 k výše zmíněným smlouvám, které řeší změnu počtu oprávněných osob. 

 

V roce 2016 byla uzavřena mezi Statutárním městem Ústí nad Labem, Mgr. Ing. 

Martinem Kršňákem (pronajímatel bytu) a paní  (osoba 

s mezinárodní ochranou) smlouva o úhradě čistého nájemného nebo jeho části  

ve smyslu „Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314- 

Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 

2016 a v letech následujících“. 

Na základě výše uvedené smlouvy přeposílá odbor MOŠ poskytnutou dotaci na úhradu 

čistého nájemného měsíčně na účet pronajímatele bytu. 

V rámci žádosti za srpen 2016 obdržel odbor MOŠ doklad o přidělení státního občanství 

ČR synovi paní . Přidělením státního občanství synovi  

dochází ke změně počtu oprávněných osob z původních 6-ti osob,  

na 5 osob. Snížení počtu oprávněných osob nemá vliv na výši vyplácené dotace  

na úhradu čistého nájemného nebo jeho části.   

Na základě výše uvedeného předkládáme Zastupitelstvu města Ústí nad Labem, které 

vykonává kompetence Rady města Ústí nad Labem, ke schválení návrh na uzavření 

dodatků č. 1 k výše zmíněným smlouvám, které řeší změnu počtu oprávněných osob. 

 

Uzavření dodatků bylo projednáno s Právním odborem MmÚ. 

 

 
 




