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Zápis č.4 

z jednání Komise pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní 
záležitosti 

Rady města Přerova 

ze dne 29. 3. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka Jakub Smékal 

Ludmila Černocká Pavel Grňa 

JUDr. Petr Dutko  

RNDr. Václav Karabina  

Ing. Zdeněk Machala Omluveni: 

Jaroslav Netopil  

František Porč  

Alena Stárková  

Bc. Marta Šintáková  

 Hosté: 

 Ing. Jarmila Havlíčková 

 Bc. Jana Žouželková 

Mgr. Eva Smolková Antonín Čechák 

 Alena Pírková 

 Radek Dvořák 

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 29.3.2011. Jednání komise zahájil a přítomné členy komise 
přivítal předseda komise pan Ing. Jan Slivka. Předseda komise konstatoval, že komise je usnášení 
schopná (přítomno 9 členů s hlasem rozhodujícím) a navrhl schválit program jednání tak, jak je uveden 
na pozvánce. 
UKBZS/4/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
K bodu 2) 
 
Při projednávání prvních dvou případů bodu 2 vyplynula potřeba členů komise zabývat se nejdříve 
připomínkami Bc. Marty Šintákové k inforamcím o jednotlivých případech řešených v komisi. Tyto 
připomínky měly být řešeny v bodě 4. 
Bc. Jana Žouželková uvedla, že členové komise obdrželi žádost zhotovenou Bc. Martou Šintákovou.  
Z žádosti však není zřejmé, o jaký formulář se konkrétně jedná, a ve které fázi by si žadatel tuto žádost 
měl podávat. Členy a hosty komise seznámila s Žádostí odboru SSaZ o nájem bytu v obecním domě  
v Přerově, který žadatelé vyplňují při prvním podání žádosti o nájem bytu v obecním domě. Tato 
žádost je v souladu s vnitřními předpisy týkajícími se bytové problematiky, vydanými Radou města 
Přerova. 
Následně byly Bc. Šintákovou jednotlivé položky její žádosti podrobně vysvětleny.   
Paní Alena Pírková sdělila informace o postupu odboru SSaZ při podávání žádostí o nájem bytu 
v obecním domě, kdy se Žádost o nájem bytu v obecním domě spolu s ostatními dokumenty (zproštění 
mlčenlivosti, souhlas se zpracováním osobních údajů apod.) zakládají na odboru SSaZ do spisu 
žadatele. V okamžiku, kdy žadatel uzavře nájemní smlouvu k obecnímu bytu, odchází celý tento spis 
do archivu. Později se již k tomuto spisu nevrací. Pro odbor SSaZ je žádost občana vyřízena. DSMP  
si vede spisy u každého bytu. V této souvislosti nelze žádost Bc. Marty Šintákové používat jako 
oficiální žádost. Lze ji použít pouze pro potřeby komise v případech, kdy se žadatelé obracejí se svou 
žádostí na komisi.  
Pan František Porč uvedl, že jemu u jednotlivých žadatelů chybí informace o zaměstnání, popř.  
o výkonu veřejné služby. Ostatní informace v žádosti vytvořené Bc. Martou Šintákovou jsou známy, 
protože vycházejí z vnitřních předpisů týkající se bytové problematiky. 
Bc. Jana Žouželková vysvětlila institut veřejné služby a zároveň uvedla stanovisko odboru SSaZ  
k uvádění této informace v žádostech občanů – veřejná služba je určena pro dlouhodobě nezaměstnané, 
tzn. pro osoby, které jsou v evidenci úřadu práce déle než 6 měsíců. V současné době se daří pokrývat 
poptávku po veřejné službě s nabídkou volných pracovních míst. Nemůžeme predikovat, že tento 
současný stav potrvá i v budoucnu. Bc. Marta Šintáková uvedla, že zájemci mají možnost vykonávat 
veřejnou službu i v jiných obcích. Informace o výkonu veřejné služby u žadatelů by byla pro členy 
komise orientační. Komise by měla mít povědomí o tom, zda se žadatel snaží zlepšit svou sociální 
situaci či nikoliv.  Bc. Jana Žouželková sdělila, že organizování veřejné služby není pro obce povinné, 
většina malých obcí se do organizování veřejné služby vůbec nezapojuje . V případě, že si komise 
vydefinuje uveřejňování informace o výkonu  veřejné služby jako jedno ze stanovisek pro vyhovění  
či nevyhovění žádosti občana, nelze na tuto informaci nahlížet pouze orientačně. Odbor SSaZ  
je schopen poskytovat informace o výkonu veřejné služby u žadatelů. 
Pan Antonín Čechák sdělil, že DSMP není z hlediska časové náročnosti schopna vyplňovat údaje  
o pohledávkách přímo do žádosti Bc. Marty Šintákové. DSMP je schopna tyto údaje vygenerovat 
z programu v počítači a k této žádosti je připojit jako přílohu. Ing. Jan Slivka upozornil na to, že žádost 
by musela být částečně vyplňována ručně a částečně elektronicky. 
Paní Ludmila Černocká uvedla, že v doposud předkládaných materiálech o žadatelích je vše,  
co komise k rozhodnutí o žádosti potřebuje. 
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Členové komise se shodli, že pro potřeby komise bude nejvhodnější strukturovaně sepisovat záznamy 
ze šetření.  
 
2.1 M.S. – odloženo z minulé komise 
 
Žádost podaná: 5.1.2005 
Pořadí:   53 – 67 
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 2.1 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu s paní 
M.S. 
UKBZS/4/2/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.2 J.K. 
 
Žádost podaná:19.1.2004 
Pořadí:   39 – 52 
Počet bodů:  11 
 
Paní J.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 2.2 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí obecního bytu paní J.K. 
UKBZS/4/3/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.3 A.J. 
 
Slečna J. se obrátila na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu 2+1.V dopise uvádí, že 
bydlí u rodičů, čeká rodinu. V bytě s rodiči bydlí ještě její sestra se synem. Slečna J. nemá podanou 
žádost o byt.  
 
Usnesení k bodu 2.3 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí obecního bytu slečně A.J. 
UKBZS/4/4/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.4 L.P. 
 
Paní P. se obrátila na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25 v Přerově, Jižní 
čtvrť II/5. Paní P. byla v minulosti několikrát projednávána v bytové komisi, naposledy dne 23.3.2010. 
Po projednání komise přijala usnesení, že bude podán návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní 
smlouvy k bytu č. 25 v Přerově, Jižní čtvrť II/5 s paní L.P: na  dobu určitou ½ roku s možností 
prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x tři roky s možností 
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prodloužení na dobu neurčitou za podmínky úhrady poplatku z prodlení a za podmínky úhrady 
soudních nákladů. Paní P. splnila pouze jednu uvedenou podmínku a proto nebyl podán návrh Radě 
města Přerova  
na uzavření nájemní smlouvy. V současné době dluhy vůči DSMP nemá, má neuhrazeny soudní 
náklady. JUDr. Petrem Dutkem bylo doplněno, že paní L.P. je velice problémová,  
své problémy řeší vždy na poslední chvíli. V současné době nemá uhrazeny soudní poplatky v celkové 
výši 9 280,- Kč. Pan Antonín Čechák doplnil, že na paní L.P. přišla stížnost na DSMP. 
 
Usnesení k bodu 2.4 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25 
v Přerově, Jižní čtvr ť II/5 s paní L.P. 
UKBZS/4/5/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.5 R.M. 
 
Pan M. se obrátil na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Jižní 
čtvrť I/30. Pan M. dlužil na nájemném, proto obdržel výpověď z nájmu bytu. V současné době dlužné 
nájemné uhradil, zbývají mu uhradit poplatky z prodlení, požádal si o jejich prominutí. Jedná se o 
první případ, kdy dlužil na nájemném. Nemá jinou možnost bydlení, v bytě bydlí sám.  
 
Usnesení k bodu 2.5 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, 
Jižní čtvr ť I/30 s panem R.M. 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 uhrazení poplatku za komunální odpad a za podmínky úhrady 
neprominuté části poplatku z prodlení do 30. 4. 2011. 
UKBZS/4/6/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.6 R.D. 
 
Pan D. se obrátil na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24 v Přerov, Jižní 
čtvrť II/13. Nájemní smlouvu měl uzavřenou na dobu určitou do 15.10.2009. Protože dlužil na 
nájemném, nebyla mu nájemní smlouva prodloužena. Byla podána žaloba na vyklizení bytu. Soud dne 
23.2.2010 rozhodl o vyklizení bytu. Pan D. se odvolal. V současné době nemá dluhy vůči DSMP, má 
uhradit soudní poplatky. Pan D. je starobní důchodce, je nemocný,  v bytě 1+1 bydlí sám, nemá jinou 
možnost bydlení. 
 
Usnesení k bodu 2.6 
Komise odložila projednání žádosti pana R.D. na další jednání komise. 
Komise navrhla, aby odbor SSaZ nabídl panu R.D.  byt v DPS. 
UKBZS/4/7/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.7 N.G. 
 
Paní G.N. se obrátila na komisi s žádostí o přidělení jiného obecního bytu. S manželem je nájemce 
bytu 1+1. V bytě bydlí tři osoby. V dopise uvádí, že za byt jsou vysoké platby , manžel paní G. je 
evidovaný na ÚP v Přerově a paní G. je na mateřské dovolené. V současné době dluží za elektřinu. 
 
Usnesení k bodu 2.7 
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Komise nepodává návrh Radě města Přerova na poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově paní 
N.G. 
UKBZS/4/8/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.8 J.H. 
 
Paní Horváthová se opakovaně obrátila na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 17 v Přerově, Denisova 12. Paní H. je vdaná, v bytě bydlí s manželem J.H., 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. K žádosti přiložila podpisy 10ti nájemců domu, že si na jejich rodinu 
nestěžují kvůli jejich chování (1 podpis patřil osobě, která si na paní J.H. stěžovala, ostatní nikoliv).  
 
Usnesení k bodu 2.8 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 v Přerově, 
Denisova 12 s paní J.H. 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. 
UKBZS/4/9/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.9 T.B. 
 
Paní B. se obrátila na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Pod 
skalkou 5. Paní B. obdržela v měsíci říjnu 2010 výpověď z nájmu bytu, protože neplatila nájemné. 
V současné době dlužné nájemné uhradila, zbývají jí uhradit poplatky z prodlení, požádala si o jejich 
prominutí. Paní B. již několikrát dlužila na nájemném. Jedná se o byt 3+1, v bytě jsou hlášeny 4 osoby 
a to: paní B., bývalý manžel a dvě dcery. Dluhy na nájemném uhradila, zbývají jí uhradit poplatky 
z prodlení, požádala si o jejich prominutí. Nemá jinou možnost bydlení. 

 
Usnesení k bodu 2.9 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 
v Přerově, Pod skalkou 5 s paní T.B. 
UKBZS/2/10/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0   Zdržel se/0 
 
2.10 J.M. 
 
Obrátil se na komisi s žádostí o poskytnutí jiného obecního bytu. Tuto změnu požaduje proto, že nad 
jejich bytem bydlí paní G., která v bytě seká dřevo a neustále něco oslavuje  a rodinu pana M. velmi  
ruší. Pan M. nemá žádné dluhy vůči DSMP. 
Na DSMP bylo zjištěno, že pan M. řádně hradí nájemné, nikdy neměl dluhy vůči DSMP. Bydlí 
v přízemí, paní G., která bydlí nad ním  je v nemocnici a v bytě bydlí různí lidé, také se tam 
přestěhovala rodina ze Škodovy ulice, která dostala odstupné od p. Ch. V tomto domě je porušena 
izolace domu, vzlínající vlhkost, oprava domu je plánována až v roce 2012.  
Pan M.  má zájem o byt č. 7, Kojetínská 1830, byt je ve 2. poschodí – tento byt je volný. 
 
Usnesení k bodu 2.10 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na poskytnutí jiného obecního bytu panu J.M. 
UKBZS/4/11/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9      Proti/0   Zdržel se/0 
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2.11 J.O. 
 
Pan O. se opakovaně obrátil na komisi s žádostí o poskytnutí jiného obecního bytu. Pan O. bydlí 
s družkou a třemi dětmi v bytě 1+1 na ul. Kojetínská. Do bytu se za nimi nastěhovali rodiče pana O. ze 
soukromého domu na ul. Kojetínská 9. V bytě je 7 osob. Pan O. nemá žádné dluhy vůči DSMP. 
K žádosti přikládá lékařské zprávy svých dětí. Požaduje byt 2+1 v přízemí kdekoliv. 
 
Usnesení k bodu 2.11 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na poskytnutí jiného obecního bytu panu J.O. 
UKBZS/4/12/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9        Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.12 M.S. 
 
Paní S. se obrátila na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově,  Paní 
S. dlužila na nájemném, proto obdržela výpověď z nájmu bytu. V současné době dluží na DSMP na 
nájemném částku cca 11.300,- Kč + poplatky z prodlení.  Paní S. je starobní důchodkyně, nemá 
dostatek fin. prostředků na jednorázovou úhradu dluhu. Paní S. již začala hradit nájem pravidelně, 
dlužný nájem splácí cca 500,- až 600,- Kč/měsíc.   
 
Usnesení k bodu 2.12  
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 
v Přerově, Denisova 12 s paní M.S. 
UKBZS/4/13/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9   Proti/0  Zdržel se/0  
 
2.13 A. a  M.H. 
 
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, moc 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. Přikládá lékařské zprávy. 
 
 
 
Usnesení k bodu 2.13 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na poskytnutí jiného obecního bytu manž. A. a 
M.H. 
UKBZS/4/14/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.14 R.B. 
 
Žádost podaná:15.12.2005 
Pořadí:  68 – 88 
Počet bodů: 9 
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Paní B.R.  se obrátila na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu.  
Žije s druhem, spolu pečují o 3 děti. V současné době bydlí na podnájmu, za který platí vysoké fin. 
částky a dále jim smlouva o podnájmu končí v srpnu 2011. Nemá se kam přestěhovat. 
 
Usnesení k bodu 2.14 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí obecního bytu paní R.B. 
UKBZS/4/15/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.15 I.H.  
 
Žádost podaná:17.12.2001 
Pořadí:   22 – 30 
Počet bodů:  13 
 
Slečna I.H.  se obrátila na komisi s žádostí  o přednostní poskytnutí bytu. Je svobodná, žije s druhem, 
spolu pečují o dvě nezletilé děti. V současné době bydlí v soukromém domě na ul. Kojetínská 9. 
Nájemní smlouva je s nimi uzavírána vždy na dobu určitou. V dopise uvádí, že v domě neteče voda, 
nefunguje kanalizace.  
Slečna H.  byla již několikrát oslovena (od roku 2008) při zjištění zájmu o obsazení bytů na 
ulicích  Kojetínská 1828, Husova 13, Husova 15, Kojetínská 5, Husova 15,Husova 7, Husova 15 a 
Husova 17. Slečna H.  neprojevila zájem o uzavření náj. smlouvy k některému z uvedených bytů. 
 
Usnesení k bodu 2.15 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí obecního bytu slečně I.H.  
UKBZS/4/16/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0        Zdržel se/0 
 
2.16 R.L.  
 
Pan L. se obrátil na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Na hrázi 
28. Pan L. v dopise uvádí, že mu vznikl dluh na nájemném z důvodu nesrovnalostí na odb. soc. dávek 
ve vyplácení dávky na bydlení. Dlužný nájem doplatil, zbývají mu uhradit poplatky z prodlení, 
požádal si o jejich prominutí. Pan L.  bydlí v bytě 1+1 sám. Než dostal byt, bydlel dlouhodobě na 
ubytovně ČČK. Jedná se o první případ, kdy dlužil na nájemném. Nemá jinou možnost bydlení. 
Usnesení k bodu 2.16 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, 
Na hrázi 28 s panem R.L.  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 poplatku z prodlení do 30. 4. 2011. 
UKBZS/4/17/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9   Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.17 D.D. 
 
Pan D.D. se obrátil na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Jižní 
čtvrť III/7.Pan D. dlužil na nájemném, proto obdržel výpověď z nájmu bytu. Dlužné nájemné doplatil, 
zbývají mu uhradit poplatky z prodlení, požádal si o jejich prominutí. V bytě bydlí sám, nemá jinou 
možnost bydlení. Jedná se o první případ, kdy dlužil na nájemném. 

 
Usnesení k bodu 2.17 
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Komise odložila projednání žádosti pana D.D.  na další jednání komise.  
UKBZS/4/18/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9      Proti/0  Zdržel se/0 
 
5. 18 J.Ch. 
 
Pan Ch. se obrátil na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 v Přerově, 
Denisova 10. Pan Ch. neplatil nájem, proto obdržel z DSMP výpověď z nájmu bytu. V současné době 
dlužné nájemné uhradil, zbývají mu uhradit poplatky z prodlení, požádal si o jejich prominutí. Pan Ch. 
v dopise uvádí, že byl dlouhodobě v nemocnici, manželka v té době bydlela mimo byt a platbou za byt 
byl pověřen vnuk, který však nájem neplatil. Jedná se o první případ, kdy dlužil na nájemném. Ze 
sociálního šetření vyplynulo, že se J.Ch.  v bytě nezdržuje, bydlí v RD v M. 
  
Usnesení k bodu 2.18 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 
v Přerově, Denisova 10 s panem J.Ch.   
UKBZS/4/19/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
5.19 P.H. 
 
Žádost podaná:1.2.2005 
Pořadí:   69 – 89 
Počet bodů:  9  
 
Pan P.H. se obrátil na komisi s žádostí o přednostní poskytnutí obecního bytu. Pan H. je rozvedený, má 
svěřeného syna do výchovy.V současné době bydlí na podnájmu. Pan H. je zaevidovaný na ÚP 
v Přerově, protože musel pozastavit činnost vykonávající na ŽL z důvodu nedostatku práce. K rodičům 
se nemůže přestěhovat, protože rodiče jsou již starší a nemocní, vzali by bydlet pouze vnuka. Pan H. 
však chce svého syna vychovávat sám. Na podnájmu platí vysokou finanční částku.      
 
 
Usnesení k bodu 5.19 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí obecního bytu panu P.H. 
UKBZS/4/20/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0  
 
5.20 I.C. 
 
Paní C. se obrátila na komisi s žádostí o vrácení žádosti o byt zpět do neschváleného seznamu. Paní C. 
si podala žádost dne 6.4.2004. Je vdaná, žije s manželem a vnukem (r. 2002), který jí byl svěřený do 
výchovy. Paní C.  má trvalý pobyt v Přerově. V současné době bydlí v Olomouci u dcery. Pobírá 
částečný invalidní důchod. Naposledy byla provést aktualizaci žádosti o byt dne 17.3.2008. Dne 
3.12.2010 byla její žádost o byt odepsaná, protože nesplnila podmínky Vnitřního předpisu o 
hospodaření s obecními byty. 
 
Usnesení k bodu 5.19 
Komise nepodává návrh Odboru SSaZ o navrácení žádosti paní I.C.  zpět do neschváleného 
seznamu žadatelů o nájem obecního bytu v Přerově.  
UKBZS/4/21/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
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K bodu 3) 
 
1. Informace DSMP – Počet bytů v majetku města a ve správě DSMP 
- na vědomí 
 
2. DSMP – Seznam domů a bytů 
- na vědomí 
 
3. SSaZ – Schválení a uzavření nájemních smluv 
- na vědomí 
 
4. SSaZ – Informace o žadatelích z neschváleného seznamu 

Členové komise byli seznámeni s výsledky průzkumu u žadatelů z neschváleného seznamu 
prováděného odborem SSaZ. 

 
5. SSaZ – Hlášení volných bytů 

Odbor SSaZ obdržel hlášení několika volných bytů. Odbor SSaZ celkem obeslal 39 žadatelů o byt.  
O uzavření nájemních smluv k těmto bytům projevilo zájem 18 žadatelů. Všichni požadovali prohlídku 
bytu. Po prohlídce bytů projevili zájem níže uvedení žadatelé. Většinou se jedná o byty 1+1, konkrétně 
6 bytů 1+1 a 2 byty 2+1. 
 
1. Hlášení volného bytu č. 2 v Přerově, Denisova 12 – 1+1 
1. Jméno a příjmení          adresa                         žádost od:         poř.   Počet osob     záv.vůči MMPr   
1. H.K.  23.7.2003  53      2        vnuk 7.792,- Kč 
2. K.E.                7.7.2005  109      1       ne    
 
 
Usnesení k bodu 5.1 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, 
Denisova 12 s paní K.H. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/22/2011 
Výsledek hlasování:   Pro/9     Proti/0   Zdržel se/0    
 
2. Hlášení volného bytu č. 11 v Přerově, Denisova 12 – 1+1 
1. K.Ž.    27.2.2002  68 1 3.257,- 
2. P.P.   1.12.2003  69 1 ne 
3. K.E.    7.7.2005  109 1 ne   
 
Usnesení k bodu 5.2 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 v Přerově, 
Denisova 12 s panem P.P. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/23/2011 
Výsledek hlasování:   Pro/9     Proti/0   Zdržel se/0   
  
3. Hlášení volného bytu č. 14 v Přerově, Denisova 10 – 1+1 
1. H.M.           29.5.2000  29 1 ne  
2. K.Ž.  27.2.2002  68 1 3.257,- 
3. P.P.   1.12.2003  69 1 ne 
 
Usnesení k bodu 5.3 



 10 

Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, 
Denisova 10 s paní M.H.  za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/24/2011 
Výsledek hlasování:   Pro/9     Proti/0   Zdržel se/0   
  
4. Hlášení volného bytu č. 21 v Přerově, Jižní čtvr ť II/5 – 1+1 
1. K.Ž.      27.2.2002  68 1 3.257,- 
2. M.M. 27.7.2005  89 1 ne 
3. K.E.  7.7.2005  109 1 ne  
4. Š.T.  17.10.2005  113 1 ne 
 
Usnesení k bodu 5.4 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 21 v Přerově, 
Jižní čtvr ť II/5 s panem M.M. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/25/2011 
Výsledek hlasování:   Pro/9     Proti/0   Zdržel se/0    
 
5. Hlášení volného bytu č.18 v Přerově, Na hrázi 34 – 1+1 
1. K.Ž.      27.2.2002  68 1 3.257,- 
2. K.J.  19.1.2004  71 1 4.407,-  
3. S.M.  3.1.2005  87 1 ne   
4. M.F.  17.8.2005  112 1 ne 
5. Š.T.  17.10.2005  113 1 ne 
 
 
Usnesení k bodu 5.5 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 v Přerově, 
Na hrázi 34 s panem M.S. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/26/2011 
Výsledek hlasování:   Pro/9     Proti/0   Zdržel se/0    
             
6. Hlášení volného bytu č. 12 v Přerově, Kojetínská 1829 – 1+2 
1. M.A.          22.4.2010  183 2 ne 
 
Usnesení k bodu 5.6 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 v Přerově, 
Kojetínská 1829 s paní A.M. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/27/2011 
Výsledek hlasování:   Pro/9     Proti/0   Zdržel se/0    
 
7. Hlášení volného bytu č. 5 v Přerově, Husova 17 – 1+2 
1. G.Z.  24.7.2003  39 2+4 ne 
2. S.Ž.  6.10.2003  42 1+2 ne 
3. T.M.  22.12.2008  143 1+3 ne 
 
Usnesení k bodu 5.7 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, 
Husova 17 s panem Z.G. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/28/2011 
Výsledek hlasování:   Pro/9     Proti/0   Zdržel se/0    
 
8. Hlášení volného bytu č. 17 v Přerově, Na hrázi 34 - 1+1 
1. K.E.  7.7.2005  109 1 ne  
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Usnesení k bodu 5.8 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 v Přerově, 
Na hrázi 34 s paní E.K. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/2/29/2011 
Výsledek hlasování:   Pro/9     Proti/0   Zdržel se/0    
 
1.K.H. 
Paní H., má podanou žádost od 23.7.2003. Trvalý pobyt je formální, dlouhodobě bydlela na ubytovně 
pro neúplné rodiny, protože jí byl svěřený vnuk do péče. Vnuk se stal dne plnoletým. V současné době 
bydlí u syna J.H.  Paní H. je vdova, důchodkyně. Měla závazky vůči městu Přerova za odvoz odpadu 
za svého vnuka ve výši 7.792,- , které jsou od dluhy  jejího vnuka, protože se stal plnoletým. Její 
zdravotní stav se zhoršil, v bytě u syna bydlí mnoho lidí, nemá klid. Ke svému  pohybu využívá 
invalidní vozík. 
 
2. E.K. 
Paní K., má podanou žádost od 7.7.2005. Je rozvedená, bydlí na podnájmu, který jí má v létě skončit. 
Paní K. pobírá částečný invalidní důchod, vyřizuje si důchod starobní. Léčí se srdcem, k chůzi 
potřebuje francouzskou hůl.  
 
 
3.Ž.K. 
Slečna K.., má podanou žádost od 27.2.2002. Je svobodná, žije s přítelem, děti nemá. Trvalý pobyt je 
formální, nyní bydlí na ubytovně p. M. v Přerově, Dluhonská ul. Má závazky vůči městu Přerov za 
komunální odpad ve výši 3.257,- Kč.  
 
4.P.P. 
Pan P., má podanou žádost od 1.12.2003. Pan P. je svobodný, bezdětný. V současné době bydlí a 
pracuje v Praze. Má v úmyslu vrátit se zpět do Přerova.  
 
5.M.H. 
Slečna H. má podanou žádost od 29.5.2000. Je svobodná, měla 4 děti. Tři děti jsou umístěny 
v pěstounské péči. Jedno dítě je v DD. V současné době bydlí na ubytovně ČČK v Přerově,. Pokud se 
jí podaří získat byt, má zájem si vzít dítě z DD do své péče. Vůči městu Přerov má závazek 800,- Kč 
na pokutách. 
 
6.M.M. 
Pan M., má podanou žádost od 27.7.2005. Je rozvedený. Trvalý pobyt je formální, po rozvodu zůstal 
byt manželce. V současné době bydlí u svých rodičů v Čadci na Slovensku. Pravidelně dojíždí za svým 
synem, nutně potřebuje byt, aby mohl dohlížet na jeho výchovu.  
 
7.T.Š.  
Pan Š., má podanou žádost od 17.10.2005. Je svobodný, žije s přítelkyní, očekávají narození prvního 
dítěte. Mají problémy s bydlením. 
 
8.J.K. 
Pan K. má podanou žádost od 19.1.2004. Je rozvedený, trvalý pobyt je formální, v současné době bydlí 
s přítelkyní na ubytovně v Drahouších. Má závazky vůči městu Přerov za odvoz odpadu ve výši 
4.407,- Kč. 
 
9. M.S. 
Pan S., má podanou žádost od 3.1.2005. Je svobodný, bezdětný. V současné době bydlí v bytě, který 
patří přítelkyni se kterou se rozešel. Nutně potřebuje sehnat bydlení. 
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10.F.M. 
Pan M., má podanou žádost od 17.8.2005. Je svobodný, bezdětný. V současné době bydlí u rodičů. 
V současné době si našel přítelkyni, se kterou hodlá založit rodinu. 
 
11.A.M. 
Paní M. má podanou žádost od  22.4.2010. Je vdaná bezdětná. V současné době bydlí u rodičů, kde 
s manželem spávají v kuchyni, nemají žádné soukromí. 
 
12.Z.G. 
Pan G., má podanou žádost od 24.7.2003. Je ženatý, s manželkou mají 4 děti. V současné době bydlí 
v bytě u známých na ul. Husova 9. 

 
13.Ž.S. 
Slečna 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. 
 
 
14.M.T. 
Paní T. má podanou žádost od 22.12.2008. Je rozvedená, má tři děti. Trvalý pobyt je formální, 
v současné době bydlí na ubytovně v Uničově. 
 
 
6. SSaZ – Neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu – Š. 
 
Odbor SSaZ – neuzavření nájemní  smlouvy k obecnímu bytu – manž. M. a P.Š. 
 
1. Rada města Přerova na své schůzi dne 19.1.2011, usnesením č. 179/4/6/2011 (bod 3) schválila 

uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15 v Přerově, gen. Štefánika 4 s manž. P. a M.Š. Manželům 
Š. byla dne 26.1.2011 zaslána písemná výzva, aby se osobně dostavili na DSMP k uzavření 
nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu. Manželé Š.  tento dopis převzali dne 31.1.2011.  
Manželé Š. se dostavili dne 9.3.2011 osobně na DSMP, kde podepsali „Zápis o odmítnutí 
převzetí poskytnutého bytu“. Jako důvod uvedli: lokalita. 

 
 
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 z evidence žadatelů dle čl. 
IV, odst. 1 písm. e), f) a g) pouze na základě usnesení Komise. 
 
Panu Š. byla nabídnuta náhradní varianta, tj. byl mu ukázán byt 2+1 č. 5 na ul. Kratochvílova 
22, ve 3. poschodí v domě bez výtahu, který se právě uvolnil.  Tento byt má velkou  podlahovou  
plochu, bude se zde platit vyšší nájemné + zálohy na služby (nájem 5.436,- Kč + zálohy na služby 
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na 3 osoby 823,- Kč = 6.259,- Kč). Pan Š.  se po prohlídce bytu rozhodl, že má zájem o uzavření 
nájemní smlouvy k tomuto bytu.   
 
Byt č. 15 na ul. gen. Štefánika 4 bude poskytnut dalšímu zájemci ze schváleného seznamu 
žadatelů o byt. 
 
Usnesení k bodu 6 
Komise podává Radě města Přerova návrh na zrušení usnesení č. 179/4/6/2011 a na uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č.5 v Přerově, Kratochvílova 22 s manž. M. a P.Š. 
UKBZS/2/30/2011 
Výsledek hlasování:   Pro/9     Proti/0   Zdržel se/0     
 
 
 
 
K bodu 4) 

1. Rámcový program činnosti Komise pro hospodaření s obecními byty, pro sociální a zdravotní 
záležitosti 
 
Členové komise byli obeznámeni s rámcovým programem činnosti komise pro období let 2010 – 2014. 
Znění „rozhodování o vystěhování nájemců z obecních bytů nebo přístřeší, o výměně za jiný byt“  
se na základě upozornění JUDr. Petra Dutka a pana Antonína Čecháka upřesňuje na „rozhodování  
o nevystěhování nájemců z obecních bytů nebo přístřeší, o výměně za jiný byt“  
 
Pan Antonín Čechák doporučil obeznámit členy komise s tzv. obálkovou metodou na obsazování 
volných bytů v některých domech. Základní informace sdělí na dalším jednání komise. 
 
2. Organizační záležitosti 
3. Bc. Jana Žouželková seznámila členy a hosty komise s novou koncepcí bydlení pro seniory. Více 
informací na: http://www.rscr.cz/prispevky/Studie_2010.pdf 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                ---------------------------------------------- 

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

hosté komise 
pracoviště pro volené orgány města 

 
 


