
 1 

   

Zápis č. 2 

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

Rady města Přerova 

ze dne 22. 2. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka  Jakub Smékal 

JUDr. Petr Dutko  

Pavel Grňa  

RNDr. Václav Karabina  

Ing. Machala Zdeněk Omluveni: 

Jaroslav Netopil  

František Porč  

Ludmila Černocká  

Alena Stárková  

Bc. Marta Šintáková Hosté: 

 Ing. Jarmila Havlíčková 

 Bc. Jana Žouželková 

Mgr. Eva Smolková Antonín Čechák 

 Alena Pírková 

 Dana Darebníková 

Program: 

1. Zahájení 

2. Projednání žádostí občanů 

3. Informace SSaZ a DSMP 

4. Různé 
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K bodu 1) 
 
Jednání komise bylo řádně svoláno na 22.2.2011. Jednání komise zahájil a přítomné členy komise 
přivítal předseda komise pan Ing. Jan Slivka. Předseda komise konstatoval, že komise je usnášení 
schopná (přítomno 10 členů s hlasem rozhodujícím) a navrhl schválit program jednání tak, jak je 
uveden na pozvánce. 
UKBZS/2/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
K bodu 2) 
 
2.1 K.D.– odloženo z minulé komise 
 
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 doplatila 
dlužnou částku na nájemném, řeší se poplatky z prodlení. V bytě jsou hlášeny dvě osoby – paní K. 
s dcerou. Paní K. má v úmyslu byt vrátit do 28.2.2011. Na DSMP bylo zjištěno následující – doručen 
dopis paní K.o prominutí poplatku z prodlení a dopis, kterým odstupuje od nájemní smlouvy s tím, že 
byt předá 28.2.2011. 
 
Usnesení k bodu 2.1 
Komise odložila projednání žádosti paní D.K. na další jednání Komise.  
UKBZS/2/2/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.2 H.J. – odloženo z minulé komise 
 
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. Na 
minulém jednání komise měl pan H. dlužné nájemné doplaceno, v současné době  dluží za nájem za 
měsíc leden. Pan H. má na DSMP v bytě přihlášeny pouze 4 osoby. V bytě však bydlí osob mnohem 
více. 
Pan H. již uhradil dluh za vyúčtování služeb za rok 2009 ve výši 4.560,- Kč a dlužné nájemné za měsíc 
leden 2011 ve výši 3.040,- Kč. Zbývají mu uhradit poplatky z prodlení za byt na ul. Husova a za byt na 
ul. Tovačovská v celkové výši 91.333,-.  
Pan H. si již požádal o prominutí poplatků z prodlení. 
 
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    
Celkem      91.333,- Kč 
 
Usnesení k bodu 2.2 



 3 

Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5, Přerov, 
J.H. 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 
přihlášení všech osob žijících v bytě na služby na DSMP a za podmínky postupného splácení 
poplatků z prodlení, resp. jeho neprominutých částí. 
UKBZS/2/3/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.3 S. a J.P. 
 
Paní S.P. se obrátila na komisi s žádostí o poskytnutí jiného obecního bytu.  Paní P. s manželem a 5ti 
dětmi bydlí v bytě 1+1. V dopise uvádí, že v bytě není koupelna a  byt je pro jejich rodinu malý. Dále 
uvádí, že se vyskytuje v bytě plíseň, protože se jedná o přízemní byt, je v něm zima a nejde vytopit. 
Dluhy vůči DSMP:  nájem za měsíc leden 2011 – 3.471,- Kč + poplatek z prodlení 
Přefakturace:  224,-  splatné 5.6.2010 
    536,-  splatné 5.3.2010 
    379,-  splatné 31.12.2009 
 
 
Usnesení k bodu 2.3 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na řešení žádosti manž. S. a J.P., bytem Přerov, o 
poskytnutí jiného obecního bytu. 
UKBZS/2/4/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.4 G.M. 
 
Pan M.G. se obrátil na komisi se žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Přerově, 
Vzhledem k tomu, že dlužil na nájemném, obdržel z DSMP výpověď z nájmu bytu. V současné době 
dlužné nájemné i poplatky z prodlení byly uhrazeny. Pan G. nemá žádné dluhy vůči DSMP, nemá 
žádné závazky vůči městu Přerovu. U pana G. se jedná o první případ, kdy dlužil na nájemném. Je 
rozvedený, v bytě bydlí sám, nemá jinou možnost bydlení. 
 
Usnesení k bodu 2.4 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Přerově, 
Husova 15 s panem M.G. 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/2/5/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.5 D.J. 
 
Paní D. se obrátila na komisi s žádostí o uzavření nájemní smlouvy k nějakému přístřeší.  
S manž. M. a J.D. byla v roce 2009 uzavřena nájemní smlouva k bytu č. 11 v Přerově, Protože dlužili 
na nájemném , nebyla jim nájemní smlouva prodloužena a byli vyzváni dopisem, aby vrátili předmětný 
byt. Manželé D. na dopis nereagovali, DSMP podala návrh k soudu na vyklizení bytu. Okresní soud 
vydal rozhodnutí o vyklizení bytu. V současné době manž. D. dluží DSMP na nájemném částku 
29.863,- Kč + poplatky z prodlení.  
V dopise paní D. uvádí, že peníze na nájem manželovi dávala, který však nájem neplatil a peníze 
používal pro svoji potřebu.Vzniklý dluh na nájemném je ochotna splácet. Pan D. od rodiny údajně 
odešel, paní D. s dětmi zůstala bydlet v bytě, nemá jinou možnost bydlení. Na DSMP bylo zjištěno, že 
jsou v bytě hlášeny celkem 4 osoby a to: pan D., paní D. a dvě děti ve věku 5 a 4 roky.  
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Usnesení k bodu 2.5 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší s paní 
J.D. 
UKBZS/2/6/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.6 H.N. 
 
Paní H. se obrátila na komisi s žádostí o znovuuzavřejí nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, 
Nájemní smlouvu měla s manželem A.H. uzavřenou k výše uvedenému bytu od roku 2009 na dobu 
určitou. Protože dlužila na nájemném, nebyla jí nájemní smlouva prodloužena. V dopise uvádí, že 
veškeré dluhy uhradila. 
Na DSMP bylo zjištěno, že dluží na nájemném nedoplatek za měsíc listopad ve výši 444,- Kč a 
nájemné za měsíce prosinec a leden ve výši 9.630,- Kč celkem tedy 10.074,- Kč + poplatky z prodlení. 
V bytě je hlášeno celkem 9 osob.  
 
Usnesení k bodu 2.6 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 
v Přerově, H.N.  
UKBZS/2/7/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.7 Manž. E. a J.K. 
 
Paní K. se obrátila na komisi s žádostí o poskytnutí jiného bytu, a to konkrétně bytu č. 7 v Přerově, 
Denisova 6. Manželé K. bydlí v témže domě v přízemí. Ve společné domácnosti s nimi bydlí zletilý 
syn. Paní K. v dopise uvádí, že se jedná o chladný byt v přízemí pouze se sprchovým koutem. Mají 
s manželem problém se do sprch. koutu dostat. Dluhy vůči DSMP nemají. Pan K. přiložil potvrzení od 
lékaře, že potřebuje byt s vanou. 
Na požadovaný byt č. 7 v Přerově, prováděl Odbor SSaZ průzkum v neschváleném seznamu 
žadatelů o byt. O tento byt je zájem. 
 
Usnesení k bodu 2.7 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k jinému obecnímu 
bytu v Přerově, Denisova 6 s manž. E. a  J.K. 
UKBZS/2/8/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.8 H.M. 
 
Slečna H. se obrátila na komisi s žádostí o poskytnutí jiného obecního bytu. V dopise uvádí, že není 
v bytě koupelna, není zde teplá voda, v bytě se nachází plíseň – má 3 malé děti. 
Dluhy vůči DSMP nemá. 
Slečna H. měla podanou žádost o nájem obecního bytu od 1.6.2005. V říjnu 2009 byla přednostně 
řešena poskytnutím bytu č. 1 v Přerově 
 
Usnesení k bodu 2.8 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na poskytnutí jiného obecního bytu slečně M.H. 
UKBZS/2/9/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
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2.9 P.S. 
 
Paní P. se opakovaně 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. již vůči DSMP nemá dluhy na nájemném ani za vyúčtování služeb 
za rok 2009. 

 
Usnesení k bodu 2.9 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na poskytnutí jiného obecního bytu paní S.P. 
UKBZS/2/10/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0   Zdržel se/0 
 
2.10 M.Ž. 
 
Paní M. se obrátila na komisi s žádostí o poskytnutí jiného obecního bytu. Paní M. je nájemce 
jednopokojového bytu č. 2 v Přerově. V bytě je hlášeno 6 osob. V dopise uvádí, že byt je pro ně malý a 
z vedlejších volných bytů jim do jejich bytu lozí hlodavci.  
Na DSMP bylo zjištěno, že dluží na poplatku z prodlení částku 137,- Kč za pozdní úhradu 
nájemného. Požadovaný byt č. 4 v Přerově, je volný, ale DSMP má s tímto bytem jiné záměry, je 
držen pro původní účel, tedy jako bytová náhrada. 

 
Usnesení k bodu 2.10 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na poskytnutí jiného obecního bytu paní Ž.M. 
UKBZS/2/11/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10      Proti/0   Zdržel se/0 
 
2.11 H.J. 
 
Paní H. se opakovaně 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, uhradili i neprominutou část poplatku z prodlení. 
V dopise paní H. uvedla, že se jedná určitě o omyl, že výstraha na nevhodné chování  patří jiné rodině 
H., bydlících v témže domě. 
Pan Čechák na jednání komise uvedl, že se o omyl nejedná. První výstraha manž. H. byla udělena již 
v roce 2006 a druhá v lednu 2010. 
 
Usnesení k bodu 2.11 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 
v Přerově, s paní J.H. 
UKBZS/2/12/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10        Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
 
2.12 H.K. 
 
Žádost podaná:  23.7.2003 
Pořadí:    53 – 71 
Počet bodů:   10  
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Paní H. se obrátila na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu. Paní H. je důchodkyně, 
soudem ji byl do výchovy svěřený vnuk (r. nar. 1993). Paní H. bydlela dlouhodobě na ubytovně pro 
svobodné matky s dětmi. V současné době bydlí u  svého syna na ul. Škodova 17. V dopise uvádí, že 
je v bytě mnoho lidí, nikdo nemá soukromí. Sama je vážně nemocná, vzhledem ke své nemoci – 
astma, oteklé nohy, musí se pohybovat na invalidním vozíku. Má zájem o byt v přízemí.   

 
Usnesení k bodu 2.12  
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu  paní K.H. 
UKBZS/2/13/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10   Proti/0  Zdržel se/0  
 
2.13 O.A. 
 
Žádost podaná:7.3.2007 
Pořadí:  108 – 135 
Počet bodů: 7 
Paní O. se obrátila na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu. Paní O. žije v bytě, 
jehož nájemce je bývalý druh paní O.. Paní O.pečuje o 3 nezletilé děti. Má zájem o uzavření nájemní 
smlouvy k jednopokojovému bytu na ul. gen. Štefánika 4.  
 
Usnesení k bodu 2.13 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí obecního bytu na ul. 
Gen. Štefánika 4 paní A.O. 
UKBZS/2/14/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.14 M.S. 
 
Žádost podaná:5.1.2005 
Pořadí:    53 – 71 
Počet bodů:   10 
Paní S. se obrátila na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu.  
Je samoživitelka, pečuje o 2 nezletilé děti. V současné době bydlí na podnájmu, který je pro ni velmi 
finančně náročný. Po prázdninách děti nastoupí do 1. třídy ZŠ. 

 
Usnesení k bodu 2.14 
Komise odložila projednání žádosti M.S. na další jednání Komise.  
UKBZS/2/15/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.15 K.J. 
 
Žádost podaná: 19.1.2004 
Pořadí:    40 – 52 
Počet bodů:   11 
 
Paní K. se obrátila na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu.  
Je samoživitelka, pečuje o 2 nezletilé děti ve věku 8 a 3 roky, v měsíci červnu očekává narození třetího 
dítěte. V současné době bydlí na podnájmu v bytě 1+1, který je pro ni malý. 
Usnesení k bodu 2.15 
Komise odložila projednání žádosti J.K. na další jednání Komise.  
UKBZS/2/16/2011 
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Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0        Zdržel se/0 
 
2.16 F.T. 
 
Žádost podaná:  5.10.2009 
Pořadí:    153 – 172 
Počet bodů:   5 
Paní F. se obrátila na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu.  
Je samoživitelka, rozvedená, pečuje o 2 děti ve věku 16 a 8 let. V dopise uvádí, že v současné době 
bydlí v garsoniéře, kterou jí poskytl její zaměstnavatel – Nemocnice Přerov.   
Ve svém dopise podrobně popisuje svoji situaci. 
 
Usnesení k bodu 2.16 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí obecního bytu paní T.F. 
UKBZS/2/17/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10   Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.17 H.A.  a  M. 
 
Pan H. se obrátil na komisi s žádostí o poskytnutí jiného obecního bytu. Pan H. je od 15.3.2010 
držitelem průkazu ZTP/P. V současné době bydlí v bytě 1+1. Pan H. je závislý na pomoci druhé 
osoby, je po mozkové mrtvici nepohyblivý. Nemůže sám chodit, bez pomoci si sám pouze sedne. Po 
bytě se pohybuje pomocí invalidního vozíku. V bytě bydlí s dcerou, jejím druhem a jejími 2 dětmi – 
celkem 6 osob. V dopise uvádí, že se jeho zdravotní stav i zdravotní stav manželky zhoršil. V doposud 
užívaném bytě je plíseň, mnoho osob a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se nedostane do 
koupelny. Má sice podanou žádost o poskytnutí bezbariérového bytu, v současné době však není žádný 
volný. 
Pan H. požaduje jiný byt, v přízemí s ústředním nebo plynovým topením a s koupelnou.  
Vůči DSMP nemá žádné dluhy. 

 
Usnesení k bodu 2.17 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na poskytnutí jiného obecního bytu manž. A. a 
M.H. 
UKBZS/2/18/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10      Proti/0  Zdržel se/0 
 
5. 18 K.E. 
 
Žádost podaná:  7.7.2005 
Pořadí:    108 – 135 
Počet bodů:   7 
Paní K. se opakovaně obrátila na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu. Je 
rozvedená, pobírá částečný invalidní důchod. V současné době bydlí paní K. na podnájmu v Přerově, 
Byt požaduje z důvodu zhoršení zdravotního stavu. 
   
Usnesení k bodu 2.18 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí obecního bytu paní K.E. 
UKBZS/2/19/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
5.19 V.P. 
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Pan V. se obrátil na komisi s žádostí o znovuzařazení nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Nájemní 
smlouvu měl uzavřenou na dobu neurčitou, protože dlužil na nájemném, obdržel z DSMP výpověď 
z nájmu bytu. Pan V. bydlí v bytě 1+1. V bytě má nahlášenou i dceru, která s ním nebydlí. Panu V. 
bylo doporučeno, aby dceru odhlásil. Na nájemném dlužil za měsíce 04 – 08/2010. Ve své žádosti 
uvedl, že byl na operaci se šedým zákalem, kdy tato operace nebyla bezplatná. V současné době má již 
stálé zaměstnání. Uhradil i poplatky z prodlení ve výši 2.246,- Kč. 
Na DSMP bylo zjištěno, že veškeré dlužné nájemné i poplatky z prodlení uhradil. Vůči Magistrátu má 
pan V. závazek ve výši 5.000,-Kč. 
Tento dům je určen k prodeji. 
 
Usnesení k bodu 5.19 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, 
s panem P.V.  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 závazku vůči městu Přerovu ve výši 5.000,-Kč do 9. 3. 2011. 
UKBZS/2/20/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0  
 
 
K bodu 3) 
 
1. Informace DSMP – počet bytů v majetku města a ve správě DSMP 
 
2. SSaZ – schválení a uzavření nájemních smluv 
 
3. Odbor SSaZ – neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 
 
Rada města Přerova na své schůzi dne 29.1.2010, usnesením č. 35/2/8/2010 (bod 6) schválila uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 11 v Přerově, s panem J.N.  Panu N byla dne 8.12.2010 zaslána písemná 
výzva, aby se osobně dostavil na DSMP k uzavření nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu. Pan N. 
tento dopis převzal dne 20.12.2010. Dne 14.2.2011  se pan N. dostavil na DSMP a podepsal protokol o 
odmítnutí převzetí bytu.  
 
Dle Vnitřního předpisu č. 28/05 ve znění vnitřního předpisu č. 10/06 vydaného Radou města Přerova, 
o hospodaření s obecními byty dle čl. IV  Vyřazení z evidence žádostí o nájem obecního bytu, bod 1. 
písm. f):  
v případě, že bez vážných důvodů odmítne žadatel uzavřít nájemní smlouvu na byt přiměřený jeho 
žádosti nebo tuto do 15-ti (resp. 30-ti dnů při vážných důvodech) ode dne doručení souhlasu neuzavře. 
Odmítnutí bytu bude protokolárně zaznamenáno, Domovní správa města Přerova a Odbor sociálních 
služeb a zdravotnictví se budou vzájemně a bezodkladně o odmítnutí písemně informovat. Rovněž o 
neuzavření nájemní smlouvy bude Domovní správa města Přerova bezodkladně informovat Odbor 
sociálních služeb a zdravotnictví. 
Bod 2. 
Odbor sociálních služeb a zdravotnictví může vyřadit žádost o obecní byt e evidence žadatelů dle čl. 
IV, odst. 1 písm. e), f) a g) pouze na základě usnesení Komise. 
 
Usnesení k bodu 3 
Komise doporučuje Odboru sociálních služeb a zdravotnictví vyřadit žádost pana J.N.  o obecní 
byt z neschváleného seznamu žadatelů o obecní byt. 
UKBZS/2/21/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/5     Proti/0   Zdržel se/4    Nehlasoval/1 
Návrh nebyl schválen. 
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4. SSaZ – hlášení volných bytů 

Odbor SSaZ – hlášení volných bytů 
Odbor SSaZ obdržel hlášení několika volných bytů. Odbor SSaZ celkem obeslal 31 žadatelů o byt. O 
uzavření nájemních smluv k těmto bytům projevilo zájem 14 žadatelů. Všichni požadovali prohlídku 
bytu. Po prohlídce projevili zájem níže uvedení žadatelé. Většinou se jedná o byty 1+1, konkrétně 6 
bytů 1+1 a 2 byty 2+1. 
 
4.1 Hlášení volného bytu č. 2 v Přerově, Na hrázi 26 – 1+1 
Jméno a příjmení           adresa                  žádost od:    poř.   Počet osob   závazky vůči MMPr 
S.L.            19                                   1                                                                nemá 
  
Paní L. má podanou žádost od 21.6.1999. Trvalý pobyt je formální, od roku 2005 bydlí po různých 
podnájmech. Je rozvedená, má dvě dospělé děti. V současné době bydlí s dcerou. 
 
Usnesení k bodu 4.1. 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, 
s paní S.L.   za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/22/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10    Proti/0   Zdržel se/0  
 
4.2 Hlášení volného bytu č. 11 v Přerově, gen. Štefánika 4 – 1+1 
Jméno a příjmení          adresa                     žádost od:    poř.   Počet osob   závazky vůči MMPr 
Z.V               27.2.2002     53       1                    nemá 
 
Pan V., má podanou žádost od 27.2.2002. Je rozvedený, bydlí u matky, děti nemá. 
 
Usnesení k bodu 4.2 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 v Přerově, 
s panem Z.V. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/23/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10     Proti/0   Zdržel se/0   
 
4.3 Hlášení volného bytu č. 7 v Přerově, Denisova 6 – 1+1 
Jméno a příjmení         adresa                       žádost od:       poř.   Počet osob  závazky vůči MMPr 
I.T.        20.3.2002           40         1+1             nemá 
 
Paní T.I., má podanou žádost od 20.3.2002. Je rozvedená, pečuje o jedno dítě ve věku 13 let.V 
současné době bydlí v pronájmu, nájemní smlouva je uzavírána vždy na dobu určitou 1 rok. 
 
Usnesení k bodu 4.3 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, 
Denisova 6 s paní I.T. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/24/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10     Proti/0   Zdržel se/0   
 
4.4 Hlášení volného bytu č. 8 v Přerově, Husova 15 – 1+2 
Jméno a příjmení          adresa                        žádost od:        poř.   Počet osob   závazky vůči MMPr 
13.6.2005         88          2+3              nemá 
 
Paní Č., má podanou žádost od 13.6.2005. Paní Č. je vdaná, s manželem pečují o 3 nezletilé děti. 
V současné době bydlí na ul. Kojetínská v bytě u paní H.N.  
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Usnesení k bodu 4.4 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, 
Husova 15 s paní Ž.Č. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/25/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10     Proti/0   Zdržel se/0   
 
4.5 Hlášení volného bytu č. 10 v Přerově, Kojetínská 1827 – 1+1 
Jméno a příjmení          adresa                   žádost od:   poř.     Počet osob   závazky vůči MMPr 
J.M.      7.2.2007   110       1+2                      nemá 
 
Slečna M. má podanou žádost od 7.2.2007. Je svobodná, pečuje o dvě děti. Bydlela v Azylovém domě, 
musela se vystěhovat, nyní přespává různě u rodiny. 
 
Usnesení k bodu 4.5 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 v Přerově, 
Kojetínská 1827 s paní J.M.  za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/26/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10     Proti/0   Zdržel se/0   
 
4.6 Hlášení volného bytu č. 8 v Přerově, Kojetínská 1827 – 1+1 
Jméno a příjmení          adresa                   žádost od: poř.     Počet osob     závazky vůči MMPr 
L.M.   15.7.2008       147    2+7                     nemá 
 
Paní M., má podanou žádost od 15.7.2008. Je vdaná, s manželem pečují o 7 dětí. V současné době 
bydlí na ul. Kojetínská v bytě u matky pana M. 
 
Usnesení k bodu 4.6 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, 
Kojetínská 1827 s paní L.M.  za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/27/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10     Proti/0   Zdržel se/0   
 
 
4.7 Hlášení volného bytu č. 1 v Přerově, Kojetínská 1830 – 1+1 
Jméno a příjmení        adresa                        žádost od: poř.   Počet osob      závazky vůči MMPr 
I.H.     24.7.2008 148   2+2                          nemá 
 
Slečna H., má podanou žádost od 24.7.2008. Je svobodná, žije s druhem, spolu pečují o 2 děti. 
V současné době bydlí s rodiči na ul. Kojetínská. Otec je velmi vážně nemocný, po mozkové mrtvici 
ochrnutý na půl těla, potřebuje klid. 
 
Usnesení k bodu 4.7 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, 
Kojetínská 1830 s I.H. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/28/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9     Proti/0   Zdržel se/1  
 
4.8 Hlášení volného bytu č. 1 v Přerově, Husova 7 – 1+2 
Jméno a příjmení         adresa                         žádost od:    poř.   Počet osob  závazky vůči MMPr 
E.G.       22.12.1999    15 2              nemá 
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Pan G. má podanou žádost od 22.12.1999. Je ženatý, děti má dospělé. S manželkou bydlí v půdní 
vestavbě, kterou vybudovala soukromá osoba v obecním domě na ul. Svépomoc I/46. Nájemní 
smlouva je s nimi uzavírána vždy na dobu určitou 1 rok. Nyní mají uzavřenou nájemní smlouvu do 
září 2011. 
Ve společné domácnosti s nimi bydlel zletilý syn, který má závazek vůči městu Přerov ve výši 
26.000,- Kč na pokutách. Když se manž. G. dozvěděli, že je posuzována celá rodina, která se bude 
stěhovat do nového bytu, co se týká závazků vůči městu Přerov, okamžitě svého syna přehlásili do 
bytu na ul. Kojetínská 1828 k babičce.  
 
Jméno a příjmení         adresa                žádost od:    poř.   Počet osob   závazky vůči MMPr 
J.Ž.       9.7.2001   25    1+4                  nemá 
 
J.Ž. má podanou žádost od 9.7.2001. Je svobodná, pečuje o 4 děti ve věku 17, 16, 13 a 2 roky. 
V současné době bydlí na podnájmu v RD v Přerově, Durychova ul. 
 
Jméno a příjmení adresa          žádost od:   poř.   Počet osob      závazky vůči MMPr 
E.M.       11.8.2003    44    1+1                    6.752,- 
 
E.M.  má podanou žádost od 11.8.2003. Paní M. je rozvedená, pečuje o 1 dítě. V současné době bydlí 
v bytě svého bratra v Troubkách. Má závazky vůči městu Přerov za odvoz komunálního odpadu za 
sebe i svého syna ve výši 6.752,- Kč. 
 
Jméno a příjmení         adresa                            žádost od:     poř.   Počet osob     závazky vůči MMPr 
Ž.S.  6.10.2003       46           1+2                  nemá 
 
Ž.S., má podanou žádost od 6.10.2003. Je svobodná, pečuje o 2 nezletilé děti, očekává narození třetího 
dítěte. Trvalý pobyt je formální, v současné době bydlí v bytě s rodiči na ul. Husova 15. 
 
Jméno a příjmení         adresa                           žádost od:     poř.  Počet osob       závazky vůči MMPr 
R.B.       15.12.2005      90        1+2                 nemá 
 
R.B., má podanou žádost od 15.12.2005. Je svobodná, žije s druhem, spolu pečují o 3 nezletilé děti. 
V současné době bydlí na podnájmu v Přerově, Husova 8. 
 
Usnesení k bodu 4.8 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, 
Husova 7 s paní J.Ž. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/29/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10     Proti/0   Zdržel se/1 
 
4.9 Hlášení volného bytu č. 32 v Přerově, Jižní čtvr ť II/13 – 1+1 
Jméno a příjmení         adresa                         žádost od:       poř.   Počet osob   závazky vůči MMPr 
18.12.2003       74           1                      nemá 
 
Slečna H., má podanou žádost od 18.12.2003. Je svobodná, děti nemá. V současné době bydlí s rodiči 
na ul. Kojetínská. Je již 6 let zaměstnaná v Meoptě Přerov. 
 
Usnesení k bodu 4.9 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 32 v Přerově, 
Jižní čtvr ť s paní P.H. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/30/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10     Proti/0   Zdržel se/0 
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4.10 Hlášení volného bytu č. 17 v Přerově, Jižní čtvr ť II/13 – 1+1 
Jméno a příjmení          adresa                      žádost od:     poř.     Počet osob   závazky vůči   MMPr 
     15.11.1999      18           1                      nemá 
 
Slečna P., má podanou žádost od  15.11.1999. V současné době bydlí na podnájmu na ul. Jasínkova 
15.  
 
Usnesení k bodu 4.10 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 v Přerově, 
Jižní čtvr ť II/13 s paní O.P. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/31/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10     Proti/0   Zdržel se/0 
 
5. DSMP – výměna bytů – návrh na neudělení souhlasu 
 
Domovní správou města Přerova byl na odbor sociálních služeb a zdravotnictví doručen návrh na 
neudělení souhlasu k výměně bytu mezi manželi M.  a P.L.  a paní L.O.. Ze žádosti o výměnu bytu je 
zřejmé, že dvoupokojový byt č. 5 na ul. Husova má být v případě udělení souhlasu užíván sedmi 
osobami. Lze předpokládat, že těchto osob bude i víc než je uvedeno v žádosti.  
DSMP může dle článku IX vnitřního předpisu č. 28/05 RM v Přerově v platném znění neudělit souhlas 
s výměnou bytů pouze na základě doporučení Komise pro hospodaření s obecními byty pro sociální a 
zdravotní záležitosti. 
 
Usnesení k bodu 5 
Komise doporučuje DSMP neudělit souhlas k výměně bytů mezi manželi M. a P.L.  a paní L.O. 
UKBZS/2/32/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10     Proti/0   Zdržel se/0 
 
K bodu 4) 

Paní náměstkyně Ing. Jarmila Havlíčková seznámila členy a hosty komise s dopisem Bc. Marty 
Šintákové. Bc. Šintáková dopis přečetla. V dopise uvádí připomínky k zamyšlení týkající se obsahu a 
množství sdělovaných informací o žadatelích.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
              
                                                                                                                                                ---------------------------------------------- 

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

hosté komise 
pracoviště pro volené orgány města 

 


