
 

   

Zápis č. 1 

z jednání Komise „Pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a 
zdravotní záležitosti“ 

Rady města Přerova 

ze dne 26. 1. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka   

JUDr. Petr Dutko  

Pavel Grňa  

RNDr. Václav Karabina  

Ing. Machala Zdeněk Omluveni: 

Jaroslav Netopil  

František Porč  

Jakub Smékal  

Alena Stárková  

Marta Šintáková Hosté: 

Ludmila Černocká Ing. Jarmila Havlíčková 

 Bc. Jana Žouželková 

Mgr. Eva Smolková Antonín Čechák 

 Alena Pírková 

 Dana Darebníková 

Program: 

1. Zahájení 

2. Personální záležitosti  

3. Organizační záležitosti - stanovení pravidelných termínů jednání Komise pro 
hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti  



4. Odkup nových bezbariérových bytů 

5. Projednání žádostí občanů 

6. Informace SSaZ a DSMP 

7. Různé 

 

K bodu 1) 
Jednání komise bylo řádně svoláno na 26. 1. 2011. Jednání komise zahájil a přítomné členy 
komise přivítal předseda komise pan Ing. Jan Slivka. Předseda komise konstatoval, že komise 
je usnášení schopná (přítomno 11 členů s hlasem rozhodujícím) a navrhl schválit program 
jednání tak, jak je uveden na pozvánce. 
UKBZS/1/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
K bodu 2) 
Členům komise byly rozdány jmenovací dekrety. 
Členům, kteří nikdy nepůsobili na MMPr byly rozdány formuláře pro personální oddělení. 
Tyto formuláře členové vyplnili a odevzdali. Ostatním členům byly rozdány informační 
dopisy. 
 
 
K bodu 3) 
Členové komise byli seznámeni s tím, že je nutné, aby se jednání komise uskutečňovala 
pravidelně každý měsíc. Členové komise zvolili jako den jednání každé poslední úterý 
v měsíci. Komise tedy bude probíhat v následující dny: 22. 2., 29. 3., 26. 4., 31. 5., 28. 6.,  
30. 8.  
UKBZS/1/2/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
K bodu 4) 
 
Bc. Jana Žouželková seznámila přítomné s možností odkupu bezbariérových bytů v budově 
na ulici Bayerova 5. Jedná se o 4 bytové jednotky o velikostech: 3+1; 2x 2+1; garsoniéra. 
Předběžná kupní cena je stanovena na částku 5 052 000,- Kč (včetně kuchyňských linek a 
elektrospotřebičů). Byty jsou umístěny v přízemí budovy. Celá budova je ve vlastnictví 
společnosti Ekoinvest, a.s. Budova v současné době prochází rekonstrukcí. V rámci této 
rekonstrukce budou bezbariérově upraveny i tyto čtyři byty. Dokončení rekonstrukce je 
předběžně stanoveno na 30. 4. 2011.  
Pan František Porč namítl, že byty jsou drahé. Uvedl, že by bylo levnější, kdyby město Přerov 
odkoupilo byty nezrekonstruované a rekonstrukci provedlo samo. 
Ing. Havlíčková upozornila na skutečnost, že z hlediska finančního nelze srovnávat 
rekonstrukci bytů klasických a bezbariérových.  
 
Usnesení k bodu 4: 
Komise doporučuje Radě města Přerova podpořit záměr na odkoupení bezbariérových 
bytů. 
UKBZS/1/3/2011 



Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/3 
K bodu 5) 
 
5.1 K.Z. 
 
Paní Z.K. se obrátila na komisi s žádostí o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, 
Jižní čtvrť I/22.  Nájemce tohoto bytu byla paní B.J., matka paní K. Paní J. měla uzavřenou 
nájemní smlouvu ve zpřísněném režimu, tj. na  dobu určitou ½ roku s možností prodloužení 
na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x tři roky s možností 
prodloužení na dobu neurčitou – byla imobilní (diagnóza Alzheimrova nemoc vč. pokročilého 
stadia demence s degradovanou osobností, vyžadující celodenní péči jiné osoby). Paní L.K. 
byla soudem ustanovena jako její opatrovnice.  Ve společné domácnosti s nimi bydlí paní 
O.M. (vnučka paní J.) s dítětem. Nájemní smlouva byla Radou města Přerova uzavřena dne 
10.9.2008. Paní J. nebyla nájemní smlouva prodloužena, neboť dlužila na nájemném.   
Původní i nově vzniklé dluhy na nájemném za byt č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/22: 
12/2009 2.077,- Kč 
01/2010 2.857,- Kč 
02/2010 3.600,- Kč 
03/2010 3.600,- Kč 
04/2010 3.218,- Kč 
05/2010 3.218,- Kč 
10/2010 3.218,- Kč 
11/2010 3.218,- Kč 
12/2010 3.218,- Kč + vyúčtování služeb za rok 2008 – 2.127,- Kč.Celkem dluh na 
nájemném = 28.224,- + vyúčtování 2.127,- Kč – bylo do dne jednání Komise uhrazeno pí K.. 
Zůstává neuhrazených 18 200,- Kč na poplatku z prodlení za paní J. a uhradit jednu polovinu 
soudních nákladů, t.j. 4 140,- Kč.  
Paní J. dne 15.5.2010 zemřela. Je připravený návrh na exekuci. 
 
Usnesení k bodu 5.1 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, 
Přerov, Jižní čtvr ť I/22 s paní Z.K. 
UKBZS/1/4/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/0  Proti/8  Zdržel se/3 
Usnesení nebylo přijato. 
 
5.2 P.K. 
 
Paní P. se obrátila na komisi s žádostí o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Jižní 
čtvrť IV/7.  V tomto bytě bydlí od roku 2001. Nájemce tohoto bytu byla paní M. S., nyní 
W. od roku 1977. Paní P. se do bytu nastěhovala se svým přítelem (bratrem paní W.), spolu 
vedli společnou domácnost do roku 2008. V roce 2008 se s panem S. rozešla, on se z bytu 
odstěhoval. Paní P. se dostala do finančních problémů a nehradila nájemné. Původní 
nájemkyně bytu paní W. obdržela z DSMP výpověď z nájmu bytu. Dlužné nájemné paní P. 
uhradila, uhradila i neprominutou část poplatku z prodlení. Paní P. v bytě bydlí s nezletilými 
dětmi, je samoživitelka, nemá žádné závazky vůči městu Přerov, nemá jinou možnost bydlení. 
Jedná se o první případ, kdy dlužila na nájemném. 
 



Usnesení k bodu 5.2 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 
v Přerově, Jižní čtvr ť IV/7 s paní K.P. na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení 
na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností 
prodloužení na dobu neurčitou. 
UKBZS/1/5/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/1 
 
5.3 G.O. 
 
Paní G. se obrátila na komisi s žádostí o prodloužení nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 3 
v Přerově, Tovačovská 1259. Paní G. byla původně nájemce bytu na ul. Husova 15. Z důvodu 
dluhu na nájemném byla z bytu vystěhována, bylo jí poskytnuto přístřeší na výše uvedené 
adrese. V bytě bydlí 5 osob.  
Na DSMP bylo zjištěno, že nájemné za přístřeší v bytě na ul. Tovačovská hradí pravidelně, 
dluh za byt na ul. Husova ve výši 34.633,- Kč + poplatky z prodlení  sice nepravidelně, ale 
splácí. 
 
Usnesení k bodu 5.3 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší 
v bytě č. 3 v Přerově, Tovačovská 1259 s paní O.G. k bytu č. 3 v Přerově, výjimečně na 
dobu 6ti měsíců od podpisu nájemní smlouvy. 
UKBZS/1/6/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
 
5.4 A.M. 
 
Paní A.M. se obrátila na komisi se žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 
v Přerově. Vzhledem k tomu, že dlužila na nájemném, obdržela z DSMP výpověď z nájmu 
bytu. Dlužné nájemné ve výši 18.035,- Kč bylo uhrazeno, paní M. si požádala o prominutí 
poplatku z prodlení. Po prominutí poplatku z prodlení uhradila i  neprominutou část ve výši 
4.399,- Kč. V současné době nemá paní M. žádné dluhy vůči DSMP ani nemá žádné závazky 
vůči městu Přerov. V bytě je hlášeno celkem 5 osob a to: paní M., její vnučka s manželem a 
dvěma dětmi. U paní M. se jedná o první případ, kdy dlužila na nájemném. 
 
Usnesení k bodu 5.4 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 
v Přerově, nám Svobody 4 s paní A.M. na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení 
na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností 
prodloužení na dobu neurčitou. 
UKBZS/1/7/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/1 
 
5.5 Manž. I. a  B.C.  
 
Manželé C. se obrátili na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 
v Přerově. Manželé C. uzavřeli nájemní smlouvu k výše uvedenému bytu dne 25.2.2008 na 
dobu určitou do 14.3.2011. Dne 19.2.2010 jim byla doručena z DSMP výpověď z nájmu bytu, 
protože dlužili na nájemném. Paní C. koncem měsíce srpna 2010 uhradila dlužné nájemné. 
Zbývají jí uhradit poplatky z prodlení ve výši 16.629,- Kč. Manželé C. si na DSMP požádali o 



prominutí poplatků z prodlení. Jelikož se jedná o  limit přesahující kompetence DSMP, bude 
jejich žádost předložena k projednání přímo Radě města Přerova. U manželů C. se jedná o 
první případ, kdy dlužili na nájemném. Součástí jejich žádosti je i „Záznam“ sepsaný na 
Odboru SSaZ. 
 
Usnesení k bodu 5.5 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 
v Přerově, s manž. I. a B.C., bytem Přerov, na dobu určitou ½ roku s možností 
prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky 
s možností prodloužení na dobu neurčitou za podmínky úhrady neprominuté části 
poplatku z prodlení. 
UKBZS/1/8/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
 
5.6 S.M. 
 
Paní S. se obrátila na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 
v Přerově,. Paní S. obdržela z DSMP výpověď z nájmu bytu, protože dlužila na nájemném. 
Na DSMP bylo zjištěno, že dlužný nájem činí 12.365,- Kč + poplatek z prodlení je ve výši 
6.835,- Kč k 11.1.2011. 
Paní S. je starobní důchodkyně, pobírá důchod ve výši 6.847,- Kč, v bytě bydlí společně 
s panem M.K. (také důchodcem, který jí přispívá na domácnost částkou 1.500,- Kč měsíčně). 
Koncem roku 2009 byla po dobu tří měsíců hospitalizována v nemocnici, poté následoval 
léčebný pobyt v Třinci. Paní S. má sice dceru, ale ani neví kde bydlí, nekomunikují spolu. 
Vzhledem k malým příjmům nemá dost fin. prostředků na jednorázovou úhradu dluhů. 
U paní S. se jedná o první případ, kdy dlužila na nájemném. 
 
Usnesení k bodu 5.6 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 
v Přerově, s paní Marií SýkorovouM.S., bytem Přerov,  
UKBZS/1/9/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/2 
 
5.7 M.H. 
 
Paní H. se obrátila na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 
v Přerově,. Paní H. měla uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, protože  dlužila na 
nájemném, obdržela z DSMP výpověď z nájmu bytu.  Na DSMP bylo zjištěno, že paní H. 
dlužila za vyúčtování služeb za rok 2008 částku 113,- Kč + 600,- Kč soudní poplatek, které 
zaplatila před jednáním Komise. Zbývá ji uhradit poplatek z prodlení ve výši 3.515,- Kč. O 
prominutí poplatku z prodlení si doposud na DSMP nepožádala. U paní H. se jedná o první 
případ, kdy dlužila na nájemném.  

 
Usnesení k bodu 5.7 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 
v Přerově, s paní M.H. bytem Přerov, na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na 
dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností 
prodloužení na dobu neurčitou za podmínky úhrady neprominuté části poplatku 
z prodlení. 
UKBZS/1/10/2011 



Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
 
5.8 D.H. 
 
Paní H. se obrátila na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 
v Přerově. Paní H. měla uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, protože dlužila na 
nájemném, obdržela z DSMP výpověď z nájmu bytu. V současné době veškeré dluhy vůči 
DSMP uhradila. U paní H. se jedná o první případ, kdy dlužila na nájemném. Nemá žádné 
závazky vůči městu Přerov. 

 
Usnesení k bodu 5.8 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13, 
Přerov, s paní D.H., bytem Přerov, na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na 
dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností 
prodloužení na dobu neurčitou. 
UKBZS/1/11/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11      Proti/0  Zdržel se/0 
 
5.9 D.B. 
 
Pan B. se obrátil na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, 
Nájemní smlouvu měl uzavřenou na dobu neurčitou, protože dlužil na nájemném, obdržel 
z DSMP výpověď z nájmu bytu. Na DSMP bylo zjištěno, že veškeré dluhy vůči DSMP jsou 
uhrazeny. Nemá žádné závazky vůči městu Přerov. U pana B. se jedná o první případ, kdy 
dlužil na nájemném. 
 
Usnesení k bodu 5.9 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 
v Přerově, s panem D.B., Přerov, na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na 
dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností 
prodloužení na dobu neurčitou. 
UKBZS/1/12/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11         Proti/0  Zdržel se/0 
 
5.10  J.H. 
 
Paní H. se obrátila na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 
v Přerově. Paní H. je vdaná, v bytě bydlí s manželem J.H., spolu pečují o tři děti. Na DSMP 
bylo zjištěno, že dlužný nájem uhradili, zbývají jim uhradit poplatky z prodlení ve výši 
7.229,- Kč. Na DSMP si podali žádost o prominutí poplatku z prodlení. 

 
Usnesení k bodu 5.10 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 
v Přerově, s paní J.H., bytem Přerov, UKBZS/1/13/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11   Proti/0 Zdržel se/0 
5.11 Pumprlová Milena, Přerov, Kratochvílova 20 
 
Paní P. se obrátila na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 
v Přerově. Nájemní smlouvu měla uzavřenou na dobu neurčitou, protože dlužila na nájemném 
obdržela z DSMP výpověď z nájmu bytu. V současné době dlužný nájem uhradila, zbývá jí 



uhradit neprominutá část poplatku z prodlení ve výši 694,- Kč. Závazky vůči městu nemá. 
Jedná se o první případ, kdy dlužila na nájemném. 
 
Usnesení k bodu 5.11 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 
v Přerově, s paní M.P. na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 
rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu 
neurčitou. 
UKBZS/1/14/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
 
5.12 Manž. I. a  J.M. 
 
Manželé M. se obrátili na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 
v Přerově. Nájemní smlouvu měli uzavřenou na dobu neurčitou, protože dlužili na nájemném, 
obdrželi výpověď z nájmu bytu. Dlužné nájemné uhradili, zbývají jim uhradit poplatky 
z prodlení ve výši 12.516,- Kč. Požádali si na DSMP o jejich prominutí.Pan M. měl závazky 
vůči městu Přerov, DSMP tedy musí čekat než je pan M. uhradí. V bytě je hlášeno celkem 5 
osob – manželé M. a jejich tři děti. 

 
Usnesení k bodu 5.12 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 
v Přerově, J. a I.M. na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 
rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení na dobu 
neurčitou za podmínky uhrazení neprominuté části poplatku z prodlení. 
UKBZS/1/15/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
 
5.13 I.H. 
 
Paní H. se obrátila na komisi s žádostí o prodloužení nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 5 
v Přerově. Nájemní smlouvu měla uzavřenou na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 1.11.2010 do 
31.1.2011. Paní H.byla do tohoto bytu vystěhována z bytu na ul. Kojetínská 1827. V bytě 
bydlí s manželem, má tři zletilé děti. Jedna dcera bylí na podnájmu, druhá dcera obdržela 
obecní byt  a bude se nyní stěhovat a syn se dlouhodobě zdržuje mimo území ČR. Paní H. 
nájemné na přístřeší hradí pravidelně. Dluhy, které má za byt na ul. Kojetínská 1827 splácí, 
zbývá jí uhradit 5.146,- Kč.  

 
Usnesení k bodu 5.13 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší 
v bytě č. 5 v Přerově, s I.H. bytem Přerov, výjimečně na dobu 6ti měsíců od podpisu 
nájemní smlouvy. 
UKBZS/1/16/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0       Zdržel se/0 
 
5.14 Manž. L. a R.K. 
 
Manželé K. se obrátili na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 
v Přerově, Nájemní smlouvu měli uzavřenou na dobu neurčitou. Protože dlužili na nájemném, 
obdrželi výpověď z nájmu bytu. V současné době dlužné nájemné uhradili, uhradili i poplatky 



z prodlení. Zbývá jim uhradit 170,- Kč za pozdní úhradu nájemného za měsíc prosinec. 
Nemají žádné závazky vůči městu Přerov. Jedná se o první případ, kdy dlužili na nájemném. 
V bytě bydlí 4 osoby – tj. manž. K. a jejich 2 zletilé dcery.  
 
Usnesení k bodu č. 5.14 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9  
v Přerově, s manž. R. a L.K. na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu 
určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení 
na dobu neurčitou. 
UKBZS/1/17/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11   Proti/0  Zdržel se/0 
 
5.15 K.J. 
 
Obrátil se na komisi s žádostí o výměnu bytu. Pan J. je ženatý, s manželkou bydlí v bytě 
2+k.k. ve střešní nástavbě ve 4. poschodí v domě bez výtahu. Spolu pečují o dvě děti ve věku 
15 a 2 roky. O výměnu žádají ze zdravotních důvodů manželky – bolesti zad při chůzi do 
schodů a z důvodu malého prostoru. Manželé J. by měli zájem o poskytnutí bytu 3+1 na Jižní 
čtvrti II/11. Tento byt je v domě určeném k prodeji. Byt převezmou v takovém stavu, v jakém 
se nachází. Dluhy vůči DSMP nemají, nemají žádné závazky vůči městu Přerov. 

 
Usnesení k bodu 5.15 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 
v Přerově, s manž. K. a M.J., bytem Přerov, za obvyklých podmínek a za podmínky 
uzavření dohody o zániku nájmu v doposud užívaném bytu. 
UKBZS/1/18/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/3      Proti/5  Zdržel se/3 
Návrh nebyl schválen. 
 
5.16 G.H. 
 
Obrátila se na komisi s žádostí o poskytnutí jiného většího obecního bytu. Paní G. žije 
s druhem panem Z.M., spolu pečují o tři nezletilé děti. Dluhy vůči DSMP nemají, nemají 
žádné závazky vůči městu Přerov. 
 
Pan M. měl od 22.12.1998 podanou žádost o nájem obecního bytu v Přerově. Rada města 
Přerova uzavřela dne 14.10.2004 s panem M. nájemní smlouvu k bytu č. Pan M. se v roce 
2008 obrátil na bytovou komisi s žádostí o poskytnutí jiného bytu ze zdravotních důvodů 
svých dětí. Komise jeho žádosti vyhověla a podala návrh RM Přerova na uzavření nájemní 
smlouvy s panem M. k bytu (velký 2+1). Rada tomuto návrhu vyhověla a dne 10.9.2008 
nájemní smlouvu k bytu č. 3 uzavřela.  Dne 1.9.2010 se pan M. s paní G. zúčastnili 
trojvýměny bytů a stali se od 1.9.2010 nájemci jednopokojového bytu na ul.  
 
Usnesení k bodu 5.16 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na poskytnutí většího obecního bytu paní 
H.G. 
UKBZS/1/19/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11   Proti/0  Zdržel se/0 
  
5.17 M.M. 



 
Paní M. se obrátila na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 
v Přerově. Tento byt získala přechodem nájmu po své zemřelé matce. Nájemní smlouvu měla 
uzavřenou na dobu neurčitou. V bytě údajně bydlí s manželem. Protože dlužili na nájemném, 
obdrželi výpovědi z nájmu bytu. V současné době jsou veškeré dluhy na nájemném i 
poplatcích z prodlení uhrazeny. U paní M. se jedná o první případ, kdy dlužila na nájemném. 

 
Usnesení k bodu 5.17 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 
v Přerově, s paní M.M.  UKBZS/1/20/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11   Proti/0  Zdržel se/0 
 
5.18 P.S. 
 
Paní P. se obrátila na komisi s žádostí o poskytnutí jiného obecního bytu. Paní P. je 
nájemkyně dvoupokojového obecního bytu v Přerově,  ve 2. poschodí v domě bez výtahu.  
V bytě bydlí s druhem a čtyřmi dětmi. Jiný byt požaduje ze zdravotních důvodů – paní P. je 
obézní, špatně se jí chodí do schodů. Dcera je také obézní, špatně chodí do schodů, syn se léčí 
na astma bronchiale.  Paní P. je držitelkou průkazu ZTP/P – mentální postižení. Má zájem o 
byt v přízemí s ústředním topením. 
Na DSMP bylo zjištěno, že paní P. dluhy na nájemném nemá, vůči DSMP dluží za vyúčtování 
služeb za rok 2009 částku 2.588,- Kč.  

 
Usnesení k bodu 5.18 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na poskytnutí jiného obecního bytu paní 
S.P. 
UKBZS/1/21/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11   Proti/0  Zdržel se/0 
 
5.19 K.D. 
 
Paní K. se obrátila na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 
v Přerově. Z důvodu neplacení nájemného jí nebyla nájemní smlouva prodloužena. 
V současné době dluží na nájemném částku 7.554,- Kč + poplatky z prodlení. V bytě jsou 
hlášeny dvě osoby – paní K. s dcerou. V dopise uvádí, že veškeré dluhy vůči DSMP uhradí do 
31.1.2011. 
 
 
Usnesení k bodu 5.19 
Komise odložila projednání žádosti paní D.K. na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 
v Přerově, na další jednání Komise.  
UKBZS/1/22/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
 
5.20 S.A. 
 
Obrátil se na komisi s žádostí o prodloužení nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 8 v Přerově, 
Do tohoto přístřeší byl vystěhovaný z bytu na ul. Husova . Nájemní smlouvu k přístřeší měl 
uzavřenou na dobu určitou od 1.10.2010 do 31.12.2010. V Dopise uvádí, že v bytě bydlí 
s manželkou a šesti dětmi. Na DSMP je na služby v bytě přihlášeno celkem 6 osob. 



Na DSMP bylo zjištěno, že nájemné za přístřeší je hrazeno pravidelně, nemá žádné dluhy. 
Dluhy za byt č. 5 na ul. Husova ve výši 34.296,- Kč jsou panem S. spláceny pod dohledem 
pana Dvořáka, pracovníka Odboru SSaZ. Pan S. nemá jinou možnost bydlení.  

 
Usnesení k bodu 5.20 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší 
v bytě č. 8 v Přerově, s panem A.S. výjimečně na dobu 6ti měsíců od podpisu nájemní 
smlouvy.                         
UKBZS/1/23/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11   Proti/0  Zdržel se/0 
 
5.21 K.J. 
 
Pan K. se obrátil na komisi s žádostí o poskytnutí jiného obecního bytu. Pan K. měl 
uzavřenou nájemní smlouvu k přístřeší v bytě č. 2 v Přerově.  Do tohoto bytu byl vystěhován 
z bytu na ul. bří. Hovůrkových 20. Nájemní smlouva k přístřeší byla uzavřena na dobu určitou 
od 22.7.2010 do 22.1.2011. 
Na DSMP bylo zjištěno, že nemá dluhy na nájemném za přístřeší na ul. Tovačovská.  Za byt 
na ul. bří. Hovůrkových 20 dlužil na DSMP za vyúčtování částku 5.252,- Kč, kterou uhradil 
před jednáním Komise, zbývají mu uhradit poplatky z prodlení ve výši 41 715,- Kč. Požádá si 
o jejich prominutí. V bytě 1+1 na ul. Tovačovská bydlí celkem 8 osob. Pan K. je zaměstnán 
ve Strojírnách, paní K.  je zaevidována na ÚP Přerov. Z důvodu velkého počtu osob v bytě se 
zde vyskytuje nadměrné množství plísně, která nejde odstranit. Manželé K. mají zájem o byt 
č. 2 v Přerově. Byt převezmou v takovém stavu v jakém se nachází. 

 
Usnesení k bodu 5.21 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 
v Přerově s manž. J. a D.K. na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu 
určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky s možností prodloužení 
na dobu neurčitou. Nový byt převezmou v takovém stavu, v jakém se nachází. 
UKBZS/1/24/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11    Proti/0  Zdržel se/0   
 
5.22  K.E. 
 
Žádost podaná:31.3.2008 
Pořadí:  150 – 168 
Počet bodů: 5 
Slečna K. se obrátila na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu. Slečna K. je 
svobodná, žije s druhem, spolu pečují o 1 nezletilé dítě. V současné době bydlí u svých 
rodičů, v bytě je mnoho dalších osob, což vede ke sporům jak v rodině tak v partnerském 
vztahu. Slečna K. má zájem o poskynutí bytu i na ul. Kojetínská. 
V současné době probíhá akce „Zjištění zájmu“ o poskytnutí bytu na ul. Kojetínská. V této 
lokalitě jsou volné 4 byty, které DSMP nepotřebuje k řešení náhradního bydlení pro dlužníky. 
Slečna K. byla také oslovena, čeká se na její vyjádření. 
 
Usnesení k bodu 5.22 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí obecního bytu 
slečně E.K. 
UKBZS/1/25/2011 



Výsledek hlasování:  Pro/11    Proti/0  Zdržel se/0   
 
5.23 B.R. 
 
Žádost podaná:15.12.2005 
Pořadí:  70 – 84 
Počet bodů: 9 
Slečna B. se obrátila na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu. Slečna B. je 
svobodná, žije s druhem, spolu pečují o 3 nezletilé děti. V současné době bydlí na podnájmu 
na ul. Husova 8. Za tento podnájem platí měsíčně velkou fin. částku. Slečna B. má zájem o 
poskytnutí dvoupokojového bytu na ul. Husova 7. 
V současné době probíhá akce „Zjištění zájmu“ o poskytnutí bytu na ul. Husova. V této 
lokalitě jsou volné 2 byty. Slečna B.byla také oslovena, čeká se na její vyjádření. 
 
Usnesení k bodu 5.22 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí obecního bytu 
slečně R.B. 
UKBZS/1/26/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11    Proti/0  Zdržel se/0   
 
5.24 S.Ž. 
 
Žádost podaná:6.10.2003 
Pořadí:  39 – 51 
Počet bodů: 11 
Slečna S. se obrátila na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu. Slečna S. je 
svobodná, pečuje o 2 nezletilé děti, očekává narození třetího dítěte. V současné době bydlí u 
babičky, kde bydlí další řada lidí. Slečna S. má zájem o poskytnutí dvoupokojového bytu na 
ul. Husova 7. 
V současné době probíhá akce „Zjištění zájmu“ o poskytnutí bytu na ul. Husova. V této 
lokalitě jsou volné 2 byty. Slečna S. byla také oslovena, čeká se na její vyjádření. 
 
Usnesení k bodu 5.24 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí obecního bytu 
slečně Ž.S. 
UKBZS/1/27/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11    Proti/0  Zdržel se/0   
 
5.25 Ž.J. 
 
Žádost podaná:20.9.2010 
Pořadí:  196 – 208 
Počet bodů: 2 
Paní Ž. se obrátila na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu. Paní Ž. je 
vdova, trvalý pobyt je formální. V současné době bydlí u přítele pana B.H.  Dům ve kterém 
bydlí patří synovi pana H. V současné době pan H. vážně onemocněl. Paní Ž. má velké obavy 
z toho, kdyby pan H. zemřel, neměla by kde bydlet.  
 
Usnesení k bodu 5.25 



Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí obecního bytu 
paní J.Ž. 
UKBZS/1/28/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11    Proti/0  Zdržel se/0   
 
5.26 H.I. 
 
Žádost podaná:17.12.2001 
Pořadí:  21 – 29 
Počet bodů: 13 
Slečna H. se obrátila na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu. Slečna H. je 
svobodná, žije s druhem, spolu pečují o 2 nezletilé děti. V současné době bydlí na podnájmu 
na ul. Kojetínská 9. Jedná se o dům soukromého majitele. V tomto domě nefunguje 
kanalizace, neteče voda, splašky vytékají do domu.  
V současné době probíhá akce „Zjištění zájmu“ o poskytnutí bytu na ul. Husova. V této 
lokalitě jsou volné 2 byty. Slečna H. byla také oslovena, čeká se na její vyjádření. 
 
Usnesení k bodu 5.26 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na předností poskytnutí bytu paní I.H. 
UKBZS/1/29/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11    Proti/0  Zdržel se/ 0 
 
5.27  K.K. 
 
Žádost podaná:18.8.2008 
Pořadí:  136 – 149 
Počet bodů: 6 
Slečna K. se obrátila na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu. Slečna K. je 
svobodná na mateřské dovolené, pečuje o 2 nezletilé děti. V současné době bydlí na 
podnájmu, za který platí velkou finanční částku. Pomoc od rodiny nemůže očekávat, protože 
má jenom maminku, která je v plném invalidním důchodu a babičku, která má 80 let. 
Poskytnutím obecního bytu by se její finanční situace zlepšila. 
 
Usnesení k bodu 5.27 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí obecního bytu 
paní K.K. 
UKBZS/1/30/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11    Proti/0  Zdržel se/0   
 
5.28  K.E. 
 
Žádost podaná:7.7.2005 
Pořadí:  108 – 135 
Počet bodů: 7 
Paní K. se obrátila na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu. Je rozvedená, 
pobírá částečný invalidní důchod. Paní K. přišla o bydlení v bytě, který jako podnikový dostal 
její bývalý manžel. Z důvodu neplacení nájemného se museli z bytu vystěhovat a byt si 
koupila třetí osoba. Paní K. si našla podnájem na ul. Husova 8. Platba za podnájem je vysoká, 
má problémy s jeho úhradou. Také se zhoršil její zdravotní stav a potřebuje peníze na úhradu 



léků. Nemá děti, které by jí finančně pomohly. Paní K. nemá žádné závazky vůči městu 
Přerov. 
 
Usnesení k bodu 5.28 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí obecního bytu 
paní E.K. 
UKBZS/1/30/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11    Proti/0  Zdržel se/0   
 
5. 29 O.J. 
 
Pan O. se obrátil na komisi s žádostí o poskytnutí jiného obecního bytu. Pan O.J.  měl 
podanou žádost o nájem obecního bytu od 30.5.2005. V měsíci srpnu 2010 se obrátil na 
bytovou komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu. Pan O. bydlel u rodičů, žil 
s družkou, spolu pečovali o tři nezletilé děti, z tohoto jedno postižené. V domě netekla voda. 
Protože postižené dítě muselo rehabilitovat ve vodě, podala komise návrh RM Přerova na 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově. Jednalo se o jednopokojový byt 
s koupelnou. V měsíci listopadu 2010 pan O. uzavřel nájemní smlouvu k předmětnému bytu a 
do bytu se nastěhoval s družkou a dětmi. 
V měsíci prosinci se k němu nastěhovali rodiče, v jednopokojovém bytě bydlí celkem 8 lidí. 
Od doby, kdy se nastěhovali do bytu rodiče, začala se v bytě vyskytovat plíseň. V současné 
době je výskyt plísně nebývalých rozměrů. Fotografie budou předloženy na jednání komise. 
Dluhy vůči DSMP nemá. 
 
Usnesení k bodu 5.29 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na poskytnutí jiného obecního bytu panu 
J.O. 
UKBZS/1/31/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11    Proti/0  Zdržel se/0   
 
5.30 Č.Y. 
 
Obrátila se na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 v Přerově. Paní 
Č. měla uzavřenou nájemní smlouvu ve zpřísněném režimu od  24.6.2010 do 24.12.2010. 
Vzhledem k tomu, že dlužila na nájemném (nedoplatek za srpen a celý říjen) částku 4.616,- 
Kč, nebyla jí nájemní smlouva prodloužena. V současné době dlužné nájemné uhradila, 
zbývají jí uhradit  poplatky z prodlení, požádala si na DSMP o jejich prominutí. 
Paní Č.  je rozvedená, v bytě bydlí se čtyřmi dětmi.    
 
Usnesení k bodu 5.30 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 
v Přerově, s paní Y.Č.  na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 
1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x tři roky s možností prodloužení na 
dobu neurčitou za podmínky úhrady neprominuté části poplatku z prodlení. 
UKBZS/1/32/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11    Proti/0  Zdržel se/0   
 
5.31  L.Š. 
 



Obrátil se na komisi s žádostí o prodloužení nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 6 v Přerově. 
Nájemní smlouvu k přístřeší v bytě č.6, měl uzavřenou na dobu určitou, výjimečně na dobu  
6ti měsíců od podpisu nájemní smlouvy.  
Panu  L. nebyla nájemní smlouva prodloužena, protože dluží na nájemném za měsíce 06/2010 
– 12/2010 částku 16.156,- Kč + poplatky z prodlení.  
Pan L. byl do tohoto přístřeší vystěhován z bytu na ul. Denisova 8. Na tomto bytě zůstaly 
dluhy na nájemném ve výši 50.873,- Kč + poplatky z prodlení. Pan L. přislíbil, že je bude 
splácet dle svých možností, což se nestalo, ba naopak znovu dluží na nájemném. Pan L. je 
vdovec, v bytě má přihlášeny dvě zletilé děti.  
 
Usnesení k bodu 5.30 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší 
v bytě č. 6 v Přerově, s panem Š.L. 
UKBZS/1/33/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11    Proti/0  Zdržel se/0   
 
5.32  H.J. 
 
Pan H. se obrátil na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově. 
Nájemní smlouvu k tomuto bytu měl uzavřenou na dobu neurčitou jako k bytu náhradnímu. 
Do tohoto bytu se pan H. vystěhoval dobrovolně z bytu na ul. Husova 9 (v tomto domě měl 
problémy s placením nájemného i chováním).  
Protože nehradil nájemné za byt na ul. Tovačovská, obdržel z DSMP výpověď z nájmu bytu. 
V současné době dlužný nájem na DSMP uhradil. Pan H. má na DSMP v bytě přihlášeny 
pouze 4 osoby. V bytě však bydlí osob mnohem více. 
 
Dluhy pana H. vůči DSMP: 
Poplatky z prodlení za byt na ul. Husova 9  72.929,- Kč    
Poplatky z prodlení za byt na ul. Tovačovská  18.404,- Kč    
Vyúčtování služeb za rok 2009 (Tovačovská)   4.560,- Kč 
Faktura za rozbitou elektroinstalaci        666,- Kč 
Soudní poplatky (Husova)         960,- Kč 
 
Celkem      97.519,- Kč 
Usnesení k bodu 5.32 
Komise odložila projednání žádosti pana J.H. o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 
v Přerově, na další jednání Komise. 
UKBZS/1/34/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11    Proti/0  Zdržel se/0   
 
 
K bodu 6) 
 
1. Informace DSMP – počet bytů v majetku města a ve správě DSMP 
 
2. Odbor SSaZ – vrácení žádostí o nájem obecního bytu zpět do neschváleného seznamu 
a)      Mgr. I.B., Přerov, B. Němcové 16 

Paní Mgr. B. se obrátila na Odbor SSaZ s žádostí o vrácení žádosti o nájem obecního 
bytu zpět do neschváleného seznamu. Paní B. si podala žádost o byt dne 15.3.2006. 
Vzhledem k tomu, že se paní Mgr. B. nedostavovala v posledních dvou letech k povinné 



aktualizaci žádosti byla její žádost dne 3.12.2010 vyřazena z evidence žadatelů o 
poskytnutí obecního bytu v Přerově.  
Paní Mgr. B. ve svém dopise uvedla, že k opomenutí dostavovat se k povinné 
každoroční aktualizaci došlo z důvodu dlouhodobější hospitalizaci v nemocnici . 

b) J.T. 
Pan T. se obrátil na Odbor SSaZ s žádostí o vrácení žádosti o nájem obecního bytu zpět 
do neschváleného seznamu. Pan T. si podal žádost o byt dne 19.4.2002. Vzhledem 
k tomu, že se pan T. nedostavoval v posledních dvou letech k povinné aktualizaci 
žádosti byla jeho žádost dne 3.12.2010 vyřazena. 
Pan T. ve svém dopise uvádí, že v současné době bydlí u kamarádky a jejího syna v RD 
v Prosenicích, který je nevyhovující. Pan T. přišel o práci, měl problémy s hledáním 
zaměstnání, byl na brigádě mimo Přerov a na aktualizaci neúmyslně zapomněl. 

 
Usnesení k bodům 6. 2 a), b) 
Komise doporučuje Odboru sociálních služeb a zdravotnictví vrátit žádosti paní I.B.  a 
pana J.T. o nájem obecního bytu v Přerově zpět do neschváleného seznamu žadatelů o 
byt. 
UKBZS/1/35/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/11    Proti/0  Zdržel se/0   
 
3. Odbor SSaZ – neuzavření nájemních  smluv k obecním bytům 
 
a) Rada města Přerova na své schůzi dne 14.10.2010, usnesením č. 4117/96/5/2010 (bod 

12) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť IV/5 se 
slečnou E.J. 
Dne 22.11.2010 se dostavila slečna J. na Domovní správu města Přerova s tím, že 
nájemní smlouvu neuzavře, že jí byt nevyhovuje polohou (přízemí), rohový. 

 
b) Rada města Přerova na své schůzi dne 29.1.2010, usnesením č. 35/2/8/2010 (bod 8) 

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 v Přerově, gen. Štefánika 4 s paní L.Z. 
Dne 27.12.2010 se dostavila paní Zaoralová na Domovní správu města Přerova s tím, že 
nájemní smlouvu nemůže uzavřít z finančních důvodů 

 
c) Rada města Přerova na své schůzi dne 14.10.2010, usnesením č. 4117/96/5/2010 (bod 

13) schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť III/6 s paní 
Y.B. 
Dne 3.1.2011 se dostavila paní Bednaříková na Domovní správu města Přerova s tím, že 
nájemní smlouvu neuzavře z důvodu špatného stavu domu a vybavení bytu (lokální 
plynové topení, stará okna, absence kuchyňské linky). 

 
Usnesení k bodům 6.3 a)b)c) 
Komise podává návrh Odboru sociálních služeb a zdravotnictví vyřadit žádosti slečny 
E.J., paní L.Z. a paní Y.B. o obecní byt z neschváleného seznamu žadatelů o obecní byt. 
UKBZS/1/36/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10    Proti/0  Zdržel se/0  - jeden člen odešel 
 
4. Informace o Pracovní skupině při odboru sociálních služeb a zdravotnictví 
 
Členové Komise byli seznámeni s činností Pracovní skupiny při odboru sociálních služeb  
a zdravotnictví.  Tato pracovní skupina je schválena Radou města Přerova a jejím úkolem  



je předjednávání pořadníků do domů s pečovatelskou službou, žádostí o přednostní umístění 
do bezbariérových bytů apod. Pracovní skupina bude i nadále zachována a její členové jsou: 
Alena Stárková, Irena Hanzlová, PhDr. Marta Vanišová, Ludmila Vařáková, Alena 
Vyplelová, Dalibor Slimařík, František Porč, Ing. Jarmila Havlíčková. Organizační pracovník 
je Ludmila Složilová. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
                                                                                                                                                ---------------------------------------------- 

                                                                                                          Ing. Jan Slivka 
                                                                                                        předseda komise 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Eva Smolková 
Rozdělovník:   členové komise 

hosté komise 
pracoviště pro volené orgány města 


