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Zápis č.5 

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

Rady města Přerova 

ze dne 26. 4. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka Pavel Grňa 

Ludmila Černocká Jakub Smékal 

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 

 Ludmila Složilová 

 Dana Darebníková 

Program: 

1. Zahájení 

2. Návrh pořadníku do domu s pečovatelskou službou v Přerově 

3. Projednání žádostí občanů o přednostní umístění do domu s pečovatelskou službou, 
výměnu bytu v domě s pečovatelskou službou 
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4. Projednání žádostí občanů (bytová problematika) 

5. Informace SSaZ a DSMP 

6. Různé 

 
K bodu 1) Zahájení 
 
Jednání komise bylo řádně svoláno na 26.4.2011. 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/5/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
K bodu 2)  Návrh pořadníku do domů s pečovatelskou službou – U Strhance 13 a Na 
hrázi 32 
 
Komise byla seznámena se zápisem z jednání pracovní skupiny při Odboru sociálních služeb 
a zdravotnictví pro oblast bydlení v domech s pečovatelskou službou (dále DPS), která  
se konala dne 13.4.2011. Pracovní skupina se mimo jiné zabývala sestavením nového 
pořadníku do uvedených DPS, a to z toho důvodu, že v pořadníku do těchto DPS zbývá řešit 
jednoho žadatele z roku 2009 a jednoho žadatele z roku 2010. 
Dotazy členů a hostů komise zodpověděla paní Ludmila Složilová, pracovnice Odboru 
sociálních služeb a zdravotnictví. 
Komise projednala zápis a navržený pořadník zájemců do DPS – r. 2011 – DPS U 
Strhance 13 a Na hrázi 32 z jednání pracovní skupiny. Pořadník je přílohou tohoto zápisu. 
 
Komise podává Radě města Přerova návrh na schválení pořadník zájemců o poskytnutí 
bytu v domě zvláštního určení – v domech s pečovatelskou službou DPS U Strhance 13 a 
Na hrázi 32. 
UKBZS/5/2/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
K bodu 3) Projednání žádostí občanů o přednostní poskytnutí bytu v domě 
s pečovatelskou službou  - dopisy občanů 
 

Paní Ludmila Složilová poskytla informace o jednotlivých žadatelích, kteří požadují 
přednostní  umístění do domu s pečovatelskou službou.  

3.1 manželé V. a M.Z.  (schváleni v pořadníku do DPS U Žebračky) 
Dne 23.9.2010 požádali Odbor SSaZ o přednostní přidělení bytu v DPS z důvodu zhoršení 
zdravotního stavu paní Z.. Žádost mají podanou od 2.11.2009. Radou města Přerova byli dne 
4.5.2010 schváleni do pořadníku zájemců na DPS U Žebračky. V současné době jsou 
v pořadníku z r. 2010 na 11. místě (z manželských dvojic s požadavkem na byt 1+1  
na 6. místě). Ze schváleného pořadníku z roku 2009 čekají na poskytnutí bytu ještě 4 
manželské dvojice. 
Bytové podmínky:Manželé V. a M.Z. bydlí v obecním bytě 2+1 (spoluvlastnictví se 
soukromými spolumajitelkami), ve 2. patře v domě bez výtahu. Mají 2 syny, oba bydlí 
v Přerově. 
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Důchod: oba starobní 
Pečovatelská služba: není zavedena 
Zdravotní stav:Pan Z. – vysoký tlak, dna, Paní Z. – osteoporoza, cukrovka, potíže se zády - 
vyhřezlá ploténka, nesmí nic nosit, vysoký tlak, potíže s klouby (problémy s chůzí do 
schodů). 
Sociální pracovnice provedla šetření u manželů Z. 23.9.2011. V té době pan Z. byl týden 
v Jižních Čechách na houbách, paní se o sebe starala sama. Další šetření bylo  
u manželů Z. provedeno 1.3.2011 z důvodu, že se oddálilo jednání poradního orgánu na 
duben 2011. Zdravotní stav stejný. Manželům Z. bylo nabídnuta možnost DPS U Strhance, 
Na hrázi. O ně nemají zájem, chtějí pouze DPS U Žebračky. Dne 7.3.2011 paní Z.doložila 
doporučení MUDr. Jemelkové, že vzhledem ke zhoršující se hybnosti paní Z. doporučuje 
přednostní přidělení bytu v DPS.  
Pracovní skupina nepodala návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální  
a zdravotní záležitosti na přednostní poskytnutí bytu pro manžele V. a M.Z. 
 
Usnesení k bodu 3.1 
Komise po projednání Radě města Přerova nedoporučuje přednostní poskytnutí bytu v 
DPS manželům V. a M.Z. 
UKBZS/5/3/2011 
Výsledek hlasování: Pro/9               Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.2 D.H. (požadavek DPS U Žebračky-garsonka) 
Paní H. si podala 15.2.2011 žádost o přednostní umístění do DPS U Žebračky,  
z důvodu značného zhoršení zdravotního stavu. 
Žádost do DPS si podala spolu s manželem  13.5.2003, požadavek  DPS U Žebračky. Manžel 
12.1.2010 zemřel.  
Bytové podmínky: družstevní byt 2+1, 2. patro v domě bez výtahu (byt je převeden na syna) 
Důchod:  starobní a vdovský  
Pečovatelská služba: není zavedena 
19.3.2009 paní podala žádost o přednostní umístění. Nebylo jí vyhověno. 
12.7.2010 – paní žádá být zařazena do pořadníku do DPS U Žebračky. Bylo jí sděleno, že 
tento pořadník je již hotový a byl schválený Radou 14.5.2010. (8.3.2010 paní byla nabídnuta 
možnost zařazení do tohoto pořadníku, v té době neměla zájem, zhoršení zdravotního stavu 
bylo později). 
15.2.2011 paní H. si podává žádost o přednostní umístění do DPS U Žebračky. Uvádí značné 
zhoršení zdravotního stavu. 
Šetření provedeno 8.3.2011. Paní H. bydlí v družstevním bytě společně se svým rozvedeným 
synem. Ten začal v bytě provádět stavební úpravy. Paní v současné době spí  
v 1 pokoji a syn přespává v práci.  
Zdravotní stav – cukrovka, vysoký tlak, štítná žláza, potíže s cévy, po operaci rakoviny prsu  
časté záněty močových cest, proto na jaře r. 2010 provedena urostomie (paní má vývod, každý 
druhý den přijíždí sestra z domácí péče). S domácností pomáhá syn, paní nesmí nic těžkého 
dělat. Je hodně nemocná a potřebuje hlavně klid. 
Paní H. byla nabídnuta možnost zařazení do chystaného pořadníku U Strhance – Na hrázi. To 
odmítla i ostatní DPS, požaduje DPS jen U Žebračky, nechce přízemí. 
Pracovní skupina podala návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální  
a zdravotní záležitosti na přednostní poskytnutí prvního uvolněného bytu v DPS  
U Žebračky pro paní D.H. 
 
Usnesení k bodu 3.2 
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Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova přednostní poskytnutí prvního 
uvolněného bytu v DPS v Přerově, U Žebračky 18 paní D.H. 
UKBZS/5/4/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                         Zdržel se/0 
 
3.3 Z.M. (požadavek DPS U Žebračky byt 1+1) 
Dne 10.1.2011 si paní Z. podává žádost o přednostní umístění do DPS U Žebračky z důvodu 
značného zhoršení zdravotního stavu. Požaduje byt 1+1 (U Žebračky má nejvíce známých). 
Nemá zájem o DPS U Strhance, Na hrázi. 
Žádost do DPS od 8.8.2000. (15.3.2010 nechtěla být zařazena do chystaného pořadníku na 
DPS U Žebračky). 
Paní doložila i doporučení ošetřujícího lékaře o přednostní umístění. 
Bytové podmínky: 
Paní Z. je rozvedená, bydlí v družstevním  bytě 2+1 ve 2. patře v domě bez výtahu. Má 2 
dcery, jedna bydlí v Přerově, druhá mimo Přerov. 
Důchod: starobní 
Pečovatelská služba: není zavedena – pomoc zajišťuje dcera, nakupuje, uklízí. V případě 
umístění by využívala peč. službu-obědy, praní prádla, mytí oken apod. 
Zdravotní stav:  
Paní Z. v r. 2008 prodělala onkologickou operaci štítné žlázy. V současné době má velké 
zdravotní problémy – výhřez ploténky na pravé straně (nelze nyní operovat, na levé straně 
páteře má výrůstky (rovněž nelze operovat), které utlačují nervy, paní necítí levou nohu, 
z tohoto důvodu špatně chodí, trpí velkými bolestmi, nemůže sedět, nejhorší je chůze po 
schodech. Používá 2 hole. Nikam nechodí, nezvládá chůzi na delší vzdálenosti. K lékaři ji 
musí vozit dcera autem nebo musí použít taxíka. 25.3.2011 měla nastoupit na operaci levého 
kyčelního kloubu, asi po 14 dnech bude převezena na rehabilitaci do Jevíčka. Má zájem         
o umístění v DPS U Žebračky a stěhovat by se chtěla v září 2011. Po operaci musí 3-4 měsíce 
dodržovat klidový režim. 
Sociální šetření provedeno 11.3.2011. 
Pracovní skupina podala návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní 
záležitosti na přednostní poskytnutí uvolněného bytu 1+1 v DPS U Žebračky pro paní 
M.Z. 
 
Usnesení k bodu 3.3 
Komise po projednání doporučuje Radě města Přerova přednostní poskytnutí 
uvolněného bytu 1+1 v DPS v Přerově, U Žebračky 18 paní M.Z. 
UKBZS/5/5/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                          Zdržel se/0 
 
3.4 H.M. (požadavek DPS  Jižní čtvr ť – je  ve schváleném v pořadníku do DPS Jižní 
čtvr ť) 
Žádost do DPS od 1.9.2008. Paní byla 29.4.2009 Radou města Přerova schválena do 
pořadníku DPS Jižní čtvrť. V současné době je na 3. místě ve schváleném pořadníku. Před ní 
2 manželské dvojice roč.1938 a 1933). 
Paní H. 8.12.2010 žádá o přednostní umístění do DPS Jižní čtvrť. Uvádí zhoršení zdravotní 
stavu (po mozkové mrtvici), vniknutí zloděje do bytu (nahlášeno na policii), nevhodné 
umístění bytu nad sklepem, podlaha studená, paní celou zimu trpí onemocněním horních cest 
dýchacích, čímž dochází ke zhoršení zdravotního stavu. Doloženo lékařským doporučením o 
vhodnosti přednostního umístění vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu. 
Bytové podmínky:  vlastní garsonka, v přízemí domu. 
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Důchod:  starobní a vdovský  
Pečovatelská služba: není zavedena (nemá finanční.prostředky-splácí garsonku) 
Zdravotní stav – po mozkové mrtvici, od té doby se špatně vyjadřuje, rozdvojené vidění, 
onemocnění nervů, revmatické potíže, silné bolesti kloubů, špatně slyší. 
V lednu 2011 paní H. byla hospitalizována na LDN v Přerově. Od 4.3.2011 opět hospitalizace 
na LDN, bude propuštěna asi 8.4.2011. 
Pracovní skupina nepodala návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální  
a zdravotní záležitosti na přednostní poskytnutí volného bytu v DPS Jižní čtvr ť pro paní 
M.H. 
 
Usnesení k bodu 3.4 
Komise po projednání Radě města Přerova nedoporučuje přednostní poskytnutí bytu 
v DPS v Přerově, Jižní čtvr ť I/25 paní M.H. 
UKBZS/5/6/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                          Zdržel se/0 
 
3.5 manželé L. a Z.P. (požadavek DPS  Jižní čtvr ť nebo kterýkoliv pečovatelský dům - 
jsou ve schváleném pořadníku do DPS Jižní čtvr ť) 
Žádost do DPS od 10.12.2008. 
28.7.2010 manželé P. požádali o přednostní umístění do DPS, neupřednostňovali žádný 
konkrétní DPS. Žádosti nebylo vyhověno, ale Komise zdravotní a sociální pomoci dne 
20.9.2010 navrhla manžele P. na 6. místo do pořadníku do DPS Jižní čtvrť. Radou schváleni 
v pořadníku dne 14.10.2010. 
7.2.2011 – znovu požádali o přednostní přidělení bytu v DPS, z důvodu podstatného zhoršení 
zdravotního stavu pana P.. Obecní byt ve 3. patře je pro něho těžko dostupný, z důvodu jeho 
zdravotního omezení je pro něho složité z bytu vycházet a zase se do něj zpátky vracet. 
Rovněž i paní P. trpí pohybovými obtížemi a je pro ni složité se  
o manžela bez pomoci dalších postarat.  
Manželé P. by přijali umístění v kterémkoliv domě s pečovatelskou službou. 
Sociální šetření provedeno 4.3.2011. 
L. a Z.P. jsou v současné době na 6. místě ve schváleném pořadníku z r. 2010 na DPS Jižní 
čtvrť, z pořadníku z roku 2009 čeká na byt ještě 6 žadatelů.  
Bytové podmínky: manželé P. bydlí v obecním bytě 2+1, ve 3. patře v domě bez výtahu 
(v případě umístění vrátí městu byt-byty v tomto domě jsou určeny k prodeji). Mají 3 děti 
(mimo Přerov). 
Důchod:  oba starobní 
Pečovatelská služba: není zavedena 
Zdravotní stav : Paní P.– kloubní onemocnění, vysoký tlak, artroza. 
Pan P. – problémy s cévy na obou dolních končetinách, proto špatně chodí (ven chodí málo, 
z důvodu, že nevyjde schody nahoru do 3. patra – používá 2 francouzské hole), vysoký tlak, 
problémy s ledvinami, bere prášky na ředění krve, častá zástava dechu, ischemická choroba 
srdeční se srdeční arytmií, artroza kolen a ramene, zelený zákal. 
Pracovní skupina podala návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní 
záležitosti na přednostní poskytnutí prvního uvolněného bytu v kterémkoliv DPS pro 
manžele L. a Z.P. 
 
Usnesení k bodu 3.5 
Komise po projednání Radě města Přerova doporučuje přednostní poskytnutí prvního 
uvolněného bytu ve kterémkoliv DPS manželům L. a Z.P. 
UKBZS/5/7/2011 
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Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                      Zdržel se /0 
 
3.6. manželé J. a M.M. (požadavek kdekoliv– jsou ve schváleném pořadníku na DPS 
Tyršova) 
Žádost do DPS od 19.11.2009 – požadavek DPS Tyršova. 
Radou města Přerova byli 4.5.2010 schváleni do pořadníku na DPS Tyršova. V současné době 
jsou na na 3. místě v pořadníku z roku 2010 (před nimi jsou ještě z pořadníku  z r.2007 a 2009  
3 žadatelé). 
Dne 11.2.2011 manželé požádali o přednostní přidělení bytu v DPS. Uvádějí zhoršení 
zdravotního stavu obou manželů, budou potřebovat pečovatelskou službu. Uvítali by umístění 
v kterémkoliv DPS. 
Šetření provedeno 3.3.2011. 
Bytové podmínky: bydlí spolu se synem v podnájemním bytě 3+1, v 5. patře v domě 
s výtahem  Jedná se  o byt soukromého majitele, mají soudní rozhodnutí o vyklizení bytu.  
Mají 4 syny (Praha, Přerov) 
Důchod:  pan M. pobírá starobní důchod. Paní M. zatím důchod nemá – nemá odpracované 
roky (ale dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu) 
Pečovatelská služba: není zavedena 
Zdravotní stav: Pan M. -  cukrovka III. typu, vysoký tlak, kornatění cév, bolesti kloubů, při 
chůzi používá 1 hůl.Paní M. – žilní onemocnění dolních končetin (20 let se léčí s chronickým 
zánětem žil-nepožádala si o invalidní.důchod), bércové vředy, cukrovka III. typu, vysoký tlak. 
Manželé žijí pouze z důchodu pana M. Syn nikde nepracuje (dávka hmotné nouze). Údajně 
nebudou mít peníze na zaplacení kauce. Paní M. má nárok na důchod za necelé 3 roky. 
Zjištěno, že ke dni 13.4.2011 manželé M. mají dluh vůči městu Přerov ve výši 1500 Kč. 
Pracovní skupina nepodala návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální  
a zdravotní záležitosti na přednostní poskytnutí volného bytu v DPS pro manžele J. a 
M.M. Žadatelé nesplňují podmínky dle vnitřního předpisu č. 10/07 metodického pokynu 
k uzavírání nájemních smluv k bytům v DPS (odd. II, čl.1) – mají závazky vůči městu 
Přerov. 
 
Usnesení k bodu 3.6 
Komise po projednání Radě města Přerova nedoporučuje přednostní poskytnutí bytu ve 
kterémkoliv DPS v Přerově manželům J. a Z.M. 
UKBZS/5/8/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                          Zdržel se/0 
 
3.7 Bc. L.H.  (požadavek DPS Tyršova) 
Žádost do DPS od 27.10.2010 – požadavek DPS Tyršova. 
Dne 21.2.2011 pan H. požádal o přednostní umístění v DPS. Svoji žádost odůvodňuje 
závažným zdravotním stavem. Požaduje přidělení bytu 1+1, aby ho mohly navštěvovat  
3 zletilé děti - ne v přízemí. 
Praktický lékař MUDr. Grulich vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu doporučuje 
přednostní umístění pana H. do DPS. Za pomocí pečovatelské služby je pan H. schopen 
pobytu v DPS. 
Šetření provedeno 17.3.2011. 
Bytové podmínky: Pan H. je ženatý (3 děti), bude se rozvádět Bydlí v rodinném domě svého 
bratra, kde má 1 pokoj, sociální zařízení společné. Celkem v RD žije 5 osob (rodiče a  bratr 
s manželkou) 
Důchod:  invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně 
Pečovatelská služba: není zavedena – společně nakupuje s rodiči, vypomáhá matka 
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Zdravotní stav: Po těžké operaci hlavy, ochrnutá levá strana těla, špatně mluví, chodí, časté 
točení hlavy a závratě, potíže s očima. 
Pracovní skupina nepodala návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální  
a zdravotní záležitosti na přednostní poskytnutí volného bytu 1+1 v DPS Tyršova pro 
pana L.H.  Byty 1+1 v DPS jsou především určeny manželským dvojicím, jednotlivcům 
jsou obvykle přidělovány garsonky. 
 
Usnesení k bodu 3.7 
Komise po projednání Radě města Přerova nedoporučuje přednostní poskytnutí bytu 
1+1 v DPS v Přerově, Tyršova 68 panu L.H. 
UKBZS/5/9/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/3               Proti/4                          Zdržel se/2 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Projednání žádostí o poskytnutí jiného bytu v domě zvláštního určení v DPS 
 
3.8 M.P. (v DPS Trávník  
od 1.8.2007  
Paní P. si 6.10.2010 podala žádost o výměnu bytu v 1. patře v DPS Trávník 1 za byt v jiném 
pečovatelském domě. Uvedla, že současné umístění nevyhovuje jejímu zdravotnímu stavu. 
Trpí často respiračním onemocněním a uvítala by ubytování ve slunném bytě. Doložila 
potvrzení MUDr. Černína, který  vzhledem ke zhoršení zdravotního stavu doporučuje změnu 
bydliště. 
Paní P. při osobní návštěvě 15.10.2010 na Odboru SSaZ uvedla, že jí někdo záměrně pouští 
do bytu nějaké látky, cítí silný zápach chemikálie, nedokáže sama určit jaké. Cítí kyselou 
látku, která ji pálí, dusí, štípe v krku a na rukou. Myslí si, že jí to úmyslně někdo provádí, za 
to, že nepobírá žádnou pečovatelskou službu (obědy si odhlásila, po tom,  
co zjistila, že má špinavé jídlonosiče od oběda z minulého dne). Tyto pachy paní P. pociťuje 
odpoledne, hlavně ve večerních hodinách nebo v noci. Musí větrat byt a být zatím na chodbě, 
pak je zachlazená, má problémy s průduškami. Dříve paní P. pracovala s chemikáliemi, ale 
řekla, že netrpí žádnou nemocí z povolání. 
Dle sdělení paní Hanákové, vedoucí okrsku Trávník, paní P. nikdo neubližuje, v DPS není 
nic, co by způsobovalo tyto zápachy. Ani Domovní správa města Přerova nezjistila nic, co by 
mohlo vést k zápachu. U paní P. se projevují psychosomatické potíže, stále se cítí ublížená, 
pořád si na něco stěžuje. 
Sociální pracovnice p. Novotná spolu s p.Složilovou provedly 26.10.2010 šetření u paní P.  
V té době nebyl zjištěn žádný zápach. 
22.12.2010 se paní P. dostavila na Odbor SSaZ. Sdělila, že v bytě v DPS Trávník  
už nemůže přespávat, že jde o její zdraví a přespává po ubytovnách. Svoji situaci nechce řešit  
s rodinou. Řekla, že finančně nezvládá platit byt v DPS i ubytovně. 
30.12.2010 bylo telefonicky hovořeno i se synem paní P. Řekl, že hovořil  
i s některými lékaři, kteří doporučují pro paní změnu bytu a tím by se psychické problémy 
měly zlepšit. Návštěvu psychosociálního centra pro matku vylučuje, nelze prý ji donutit. 
V současné době paní P. využívá z pečovatelské služby 1x za 14 dní vysávání, jinak nic 
nepožaduje, je soběstačná. Požaduje garsonku nebo byt 1+1 v kterémkoliv DPS kromě  
U Strhance, Na hrázi (tam to na ni působí depresivně). 
Paní P. si současně podala žádost do DPS v Kojetíně. Zastupitelstvo města Přerova bude na 
svém jednání 18.4.2011 schvalovat uzavření smlouvy mezi Statutárním městem Přerov a 
Městem Kojetínem o poskytnutí jednorázové úhrady na rozvoj sociálních služeb spojené 
s uzavřením nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení v DPS v Kojetíně s paní M.P. 
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Dne 16.3.2011 Rada města Kojetína schválila na svém jednání pronájem obecního bytu 
v DPS v Kojetíně pro paní .P.. 
 
Zastupitelstvo města Přerova schválilo usnesením č. 154/5/10/2011 uzavření darovací 
smlouvy mezi statutárním městem Přerovem jako obdarovaným a panem J.P. jako dárcem, 
jejímž předmětem je darování částky ve výši 20 000,- Kč.  
Zastupitelstvo města Přerova stejným usnesením schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí 
jednorázového příspěvku na pobyt v domě s pečovatelskou službou mezi statutárním městem 
Přerovem jako poskytovatelem a městem Kojetínem, Masarykovo nám. 20, jako příjemcem. 
 
Komise obdržela na vědomí informaci o paní M.P., která bude umístěna do Domu 
s pečovatelskou službou v Kojetíně.  
 
 
3.9 manželé F. a B.M. 
Manželé M. dopisem 22.11.2010 si požádali o přidělení většího bytu 1+1 v domě 
s pečovatelskou službou. 
Žádost o poskytnutí bytu měli podanou od r.2002, byli schváleni do pořadníku U Strhance, Na 
hrázi  Radou města Přerova 29.4.2009. Souhlasili s nastěhováním do garsonky a v únoru 2010 
uzavřeli nájemní smlouvu v DPS U Strhance.  
V současné době požadují přidělení většího bytu 1+1 a to v DPS Na hrázi nebo  
U Strhance. 
Pečovatelská služba:   mytí oken 
Zdravotní stav:Pan M. – cukrovka, stav po infarktu, problémy s plícemi-špatně se mu dýchá 
artroza III. stupně. Paní M. – artroza III.stupně, vysoký tlak. 
Šetření u manželů M. bylo provedeno 1.4.2011. Do garsonky se vejde malý stolek  
a 2 křesla, rozkládací gauč, na kterém spí, na noc se  musí vždy rozložit, malá skříňka na 
televizi, pračka, která se jim nevejde do koupelny. Pro 2 osoby je garsonka malá. 
Pracovní skupina podala návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní 
záležitosti na poskytnutí prvního volného bytu 1+1 manželům M. v DPS  
U Strhance. 
 
Usnesení k bodu 3.9 
Komise po projednání Radě města Přerova doporučuje poskytnutí prvního volného bytu 
1+1 v DPS U Strhance 13 manželům F. a B.M.  za podmínky uzavření dohody o zániku 
nájemní smlouvy k dosavadnímu užívanému bytu v DPS U Strhance 13. 
UKBZS/5/10/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                        Zdržel se/0 
 
3.10 J.B.  a H.V. 
Pan J.B.  a H.V.  si dopisem 24.1.2011 společně požádali o přidělení většího bytu v DPS. 
Každý má uzavřenou nájemní smlouvu k bytu 0/1 (byt č. 9 a byt č.3) v DPS Na hrázi. 
Rozhodli se pro společné soužití.  Z tohoto důvodu žádají o přidělení bytu 1+1 v DPS  
U Žebračky a to co nejdříve. Obě garsonky vrátí zpět městu. 
Šetření bylo provedeno 1.4.2011. 
Pan J.B. a paní H.V. jsou rozvedeni, oba pobírají starobní důchod. Bydlí společně v garsonce 
pana B. v 1. patře. Paní V. se do svého bytu, který je v přízemí, chodí pouze vykoupat, 
protože u pana B. se nedostane do vany (vyšší vana). Jinak bydlí a hospodaří společně. 
Nákupy zajišťuje pan B. 
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Zdravotní stav: Pan B. – 2x operace srdce (baypass), vysoký tlak, potíže s močovým 
měchýřem. Paní V. – stav po mozkové mrtvici (částečně ochrnutá na pravou stranu těla), při 
chůzi používá 1 francouzskou hůl, špatně pohyblivá pravá ruka, vysoký tlak. 
Pracovní skupina nepodala návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální  
a zdravotní záležitosti na poskytnutí volného bytu 1+1 J.B.  
a H.V. 
 
Usnesení k bodu 3.9 
Komise po projednání Radě města Přerova nedoporučuje poskytnutí volného bytu 1+1 
v DPS U Žebračky panu J.B.  a paní H.V. 
UKBZS/5/11/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                          Zdržel se/0 
 
K bodu 4) Projednání žádostí občanů (bytová problematika) 
 
4.1 R.D. 
Pan D. se obrátil na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24 v Přerov, 
velikost bytu 1+1. Nájemní smlouva mu byla ukončena z důvodu neplacení plateb spojených 
s užíváním bytu a to po dobu delší než tři měsíce. Žádost pana D. byla projednávaná v minulé 
komisi a odložena do příštího jednání s tím, že výše jmenovaný musí uhradit jednu splátku 
soudního poplatku ve výši 1.000,-Kč a dluh za odvoz komunálního odpadu. Pan D. byl 
seznámen s možností podání žádosti do DPS. V současné době má závazek vůči statutárnímu 
městu Přerov, a proto není možné, aby si tuto žádost do DPS podal. Ke dni 26. 4. 2011 je u 
statutárního města Přerova evidován dluh 225,-Kč za odvoz komunálního odpadu. Pan D. 
přislíbil tuto částku doplatit 11.5.2011 po obdržení důchodu. Na doplacení tohoto dluhu si již 
půjčil, více peněz nemá. JUDr. Dutko sdělil, že s panem R.D. je již uzavřena dohoda o 
splátkách. První splátku ve výši 1 000,- Kč pan D. uhradil na DSMP, ostatní bude již hradit 
JUDr. Dutkovi (další splátka má být uhrazena 15. 5. 2011). 
 
 
Usnesení k bodu 4.1 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24 
v Přerově, Jižní čtvr ť II/13 s panem R.D. 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 dlužné částky 225,- Kč 
za odvoz komunálního odpadu do 10.5.2011. 
UKBZS/5/12/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/1 
 
4.2 D.D. 
Pan D.D. se obrátil na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu  
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. Dluží na poplatku 
z prodlení 958,- Kč. V bytě bydlí sám, nemá jinou možnost bydlení. Jedná se o první případ, 
kdy dlužil na nájemném. 
Bylo provedeno několik pokusů o provedení sociálního šetření avšak bez úspěchu.  V místě 
trvalého bydliště bylo zjištěno, že výše jmenovaný se v bytě nezdržuje, má zde pouze 
nahlášený trvalý pobyt. Doručovací adresa byla zjištěna  
 
Usnesení k bodu 4.1 



 10 

Komise nepodává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 
v Přerově, Jižní čtvr ť III/7 s panem D.D. 
UKBZS/5/13/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
  
4.3 manželé E. a D.G. 
Manželé žádají o přednostní poskytnutí obecního bytu. Žádost o nájem v obecním bytě mají 
podanou od roku 1999, pořadí 13-19. Manželé G., bydlí v nájmu v soukromém bytě 2+1. 
Nájemní smlouva končí dnem 30.9.2011, kde, jak bylo sděleno pí. G., tato nájemní smlouva 
nebude prodloužena a to z důvodu toho, že majitelka bytu hodlá byt prodat. Nemají jinou 
možnost bydlení. 
Oba jsou evidováni na ÚP v Přerově jako uchazeči o zaměstnání. Paní G. vykonává veřejnou 
službu, její manžel ne a to z důvodu svého zdravotního stavu, kdy se léčí na vysoký krevní 
tlak, cukrovku a onemocnění zad.  
Odloženo na další jednání komise. 
 
4.4 M.G. 
Paní M.G. žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu, žádost si podávala v prosinci 2010, 
pořadí 169 – 183. Bydlí v domě u své bývalé tchýně, kde má k dispozici byt o velikosti 2+1, 
kde v tomto bytě bydlí pět osob z toho čtyři děti ve věku 15,14,11 a 8 let. Je v evidenci ÚP 
v Přerově, veřejnou službu nevykonává. Je rozvedená, její manžel bydlí na ulici a na děti platí 
výživné ve výši 100,-Kč na každé dítě. Paní M.G. má uzavřenou nájemní smlouvu, která 
končí v měsíci červenci tohoto roku. Dle sdělení žadatelky, má obavu, že její bývalá tchýně ji 
nájemní smlouvu již neprodlouží, z jakého důvodu, to nechtěla uvést. 
 
Usnesení k bodu 4.4 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí bytu paní M.G.              
UKBZS/5/14/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
  
4.5 V.K. 
Obrátila se na komisi s žádostí o znovuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Přerově, Bydlí 
sama v bytě o velikosti 2+1. Je nedoslýchavá, česky mluví jen velmi málo. Má závazky vůči 
statutárnímu městu Přerov za odvoz komunálního odpadu ve výši 3.125,-Kč. Dluhy 
evidované u DSMP: vyúčtování služeb ve výši 9.082,-Kč, soudní poplatek ve výši 1.200,-Kč 
a poplatek z prodlení ve výši 2.533,-Kč. U žadatelky se jedná o několikátý případ v pořadí. 
Neustále dochází k porušování nájemní smlouvy a porušování povinností vyplívající 
z nájemní smlouvy. 
Požaduje zřízení splátkového kalendáře. 
 
Usnesení k bodu 4.5 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 
v Přerově, Kojetínská 1829 s paní V.K. 
UKBZS/5/15/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
4.6 manželé E. a A.V. 
Žádají si o přidělení jiného obecního bytu, konkrétně o byt po zemřelé pí na ulici Jižní čtvrť 
IV/15, byt je v přízemí. Manželé V. bydlí v současné době u svého syna v Přerově. Paní A.V. 
je v současné době po vážné nemoci, kdy proděla těžkou mozkovou příhodu. Má velké potíže 
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s chůzí a celkově s udržením rovnováhy. Pan V. poskytuje svoji manželce veškerou potřebnou 
péči, kterou z důvodu jejího onemocnění potřebuje a kterou je pan V. vzhledem ke svému 
věku schopen poskytnout. Manželé V. jsou se stavem bytu, který žádají plně seznámeni a jsou 
připraveni  
jej převzít v takovém stavu v jakém se nachází a to bez úprav financovaných DSMP. 
Dům je určen k prodeji bytových jednotek. 
 
Usnesení k bodu 4.6 
Komise doporučuje DSMP schválit změnu nájmu u manž. E. a A.V., v zájmu 
statutárního města Přerov. Byt převezmou v takovém stavu v jakém se nachází. 
UKBZS/5/16/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
4.7 P. a Y.M. 
Podali si žádost o znovuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3. Pan P.M. je soukromý 
podnikatel, v jeho vlastnictví je ubytovna na ulici Dluhonské v Přerově. Jeho sestra Y.M. je 
v současné době na mateřské dovolené. Jedná o první případ, kdy dlužil. Požádal svoji banku 
ČSOB o to, aby mu z jeho účtu strhávala částku jím určenou a tato tak nečinila. Veškerý 
dlužný nájem včetně poplatku z prodlení a soudních nákladů byl uhrazen. Závazek za odvoz 
komunálního odpadu již doplatili, stále je evidován závazek z poplatku za psa ve výši 4 500,- 
Kč a dluh evidovaný na P.M. z poplatku  
za ubytovací kapacitu v celkové výši 31.433,-Kč spojený s ubytovnou na ulici Dluhonské  
(je již vymáhán exekučně). 
 
Usnesení k bodu 4.7 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 
v Přerově, Jižní čtvr ť II/10 s P. a Y.M. 
UKBZS/5/17/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
4.8 J.K. 
Podala si žádost o přidělení jiného obecního bytu. Paní K. bydlí sama v bytě  
o velikosti 2+1. Její dcera, která s ní bydlela ve společné domácnosti se před časem 
odstěhovala. Paní K. je vedena na ÚP v Přerově jako uchazečka o zaměstnání. Veřejnou 
službu nevykonává a to z důvodu toho, že její evidence na ÚP je kratší než šest měsíců. 
Donedávna bydlela ve společné domácnosti se svoji dcerou, která ji živila a veškeré platby 
spojené s užíváním bytu hradila ona. Po odstěhování dcery zůstala pí. K. v bytě sama a tento 
byt je pro ní samotnou velký. Z tohoto důvodu si žádá o přidělení jiného obecního bytu. 
 
Usnesení k bodu 4.8 
Komise doporučuje DSMP schválit změnu nájmu u paní J.K. v zájmu statutárního 
města Přerov.  
UKBZS/5/18/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
4.9 T.B. 
Žádá o znovuzavření nájemní smlouvy k bytu č.1 v Přerově, Pod Skalkou 86/5. Paní B. bydlí 
společně se svou dcerou (24 let) v bytě o velikosti 3+1. Žadatelka  
je zaměstnána jako prodavačka. Na minulém jednání komise nebylo její žádosti vyhověno, 
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protože dlužila na nájemné u DSMP. V současné době má již veškeré dluhy uhrazeny.  
Za nájemné dlužila již opakovaně. 
První splátka dlužného nájmu byla doplacena 3.3., druhá 7.3., nájem za měsíc březen uhradila 
31.3.2011, za měsíc duben ještě nájem není zaplacen. 
 
Usnesení k bodu 4.9 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č.1 
v Přerově, Pod Skalkou 86/5 s paní T.B. 
UKBZS/5/19/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/5  Proti/3  Zdržel se/1 
 
4.10 J.O. 
Žádá o přidělení jiného obecního bytu, na komisi se obrací opakovaně.  Pan J.O. bydlí ve 
společné domácnosti společně se svoji družkou a třemi dětmi ve věku 2, 3 a sedm let. Ve 
společné domácnosti s nimi dále bydlí jeho rodiče. Veřejnou službu nevykonává. Syn ve věku 
tří let je dlouhodobě léčen na vážné onemocnění pohybového aparátu, má za sebou tři závažné 
operace a další jej čeká, cca. za šest měsíců. Dcera ve věku dvou let je po mozkové obrně a 
trpí mentální retardací. Syn ve věku sedmi let se léčí na astma a na lehčí onemocnění ledvin. 
Rodina O. se cítí v nebezpečí a v ohrožení na ul. Kojetínská, chce na ul. Husova, kde má 
rodinné vazby. Dluží za nájem 3 881,- Kč, poplatky z prodlení 174,- Kč. 
             
Usnesení k bodu 4.10 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na poskytnutí jiného obecního bytu panu 
J.O. 
UKBZS/5/20/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
4.11 E.Č. 
Žádá o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7. Opakovaně 
dlužila na nájemném u DSMP a to z důvodu pozdních plateb Odboru sociálních dávek, který 
celou výši nájemného zasílá na DSMP. O možnosti jednorázové dávky na vyrovnání 
splatnosti nájemného nevěděla. Neupozornily ji na tuto možnost pracovnice Odboru 
sociálních dávek. Tato dávka jí již byla Odborem soc.dávek přiznána. Paní E.Č. st. se znovu 
vdala, v bytě zůstala bydlet pouze E.Č.  ml., která se nesnese s novým manželem matky.  
 
Usnesení k bodu 4.11 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 
v Přerově se slečnou E.Č.   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/5/21/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 

4.12 Bc. K.S. 
Žádá o přidělení jiného obecního bytu.  Paní S. bydlí v bytě o velikosti 2+1 se svojí matkou, 
M.S.   Paní S. je zaměstnankyní Magistrátu města Přerova. V současné době se stará o svoji 
matku, se kterou bydlí ve společné domácnosti. Matka pí S. prodělala velice vážnou operaci 
mozku, kdy jí byl operativně odstraněn nádor. Z důvodu vážného zdravotního stavu matky, 
žádá pí. S. o přidělení jiného obecního bytu a dle jejího sdělení ví, že na ulici Kozlovské je 
volný byt, který by ji velice vyhovoval a to i z důvodu toho, že její matka by to z této ulice 
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měla blíž ke svému lékaři, kterého musí velice často navštěvovat. Nemá závazky vůči 
statutárnímu městu Přerovu a ani dluhy vůči DSMP. 
 
Usnesení k bodu 4.12 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na poskytnutí jiného obecního bytu paní 
Bc. K.S. 
UKBZS/5/22/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/6  Proti/0  Zdržel se/3 
                                                                             
4.13 L. a R.B. 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č.13 v Přerově, Jižní čtvrť II/5. Manželé B. 
bydlí v bytě o velikosti 1+1, mají jedno dítě, které je v současné době umístěno v dětském 
domově. Manželé B.jsou oba v evidenci ÚP v Přerově. Veřejnou službu vykonává pouze pí. 
B. Nájemní smlouva byla ukončena na základě stížností obyvatel domu, kteří si stěžují na 
rušení nočního klidu ze strany manželů B.. Pan R.B.  přiznává, že se párkrát stalo, že se 
s manželkou hádali a že na místo trvalého bydliště musela v jednom případě přijet i hlídka 
policie, která musela klidnit vzniklou situaci. Mrzí je to, žádají soud o svěření  jejich dítěte 
zpět do jejich péče. Nemají žádné závazky vůči statutárnímu městu Přerov, ani dluhy vůči 
DSMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Odloženo na další jednání komise. 
Odbor SSaZ provede šetření v místě bydliště a u sousedů zjistí, zda se chování manželů 
B. zlepšilo či nikoliv. Totéž zjistit i u zaměstnavatele, kde paní L.B.  vykonává  veřejnou 
službu.  
                                                                                                                                 
4.14 L.H. 
Žádá o znovuzařazení do evidence uchazečů o byt. V dopise uvádí, že si nebyl vědom toho,  
že se má každoročně dostavovat k aktualizaci žádosti. Cestoval po republice, odjel do Anglie. 
Vůči statutárnímu městu Přerovu má závazek za odvoz komunálního odpadu a to ve výši 
2.281,-Kč a 2 000 Kč na pokutě.                   
 
Usnesení k bodu 4.14 
Komise nedoporučuje Odboru SSaZ zařadit žádost o nájem obecního bytu v Přerově 
pana L.H. zpět do evidence žadatelů  
o byt. 
UKBZS/5/23/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
4.15 I.H. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu, žádost podaná od roku 2001, pořadí 23 – 31. 
Bydlí v bytě o velikosti 2+1, kde v této domácnosti s ní bydlí její druh a dvě děti ve věku 4  
a 7 let. V současné době bydlí v soukromém domě. 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 4.15 
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Komise nepodává návrh Radě města Přerova na přednostní poskytnutí obecního bytu 
slečně I.H. 
UKBZS/5/24/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 

K bodu 5) Informace SSaZ  
 
Počet bytů v majetku města a ve správě DSMP – na vědomí 
 

Schválení a uzavření nájemních smluv – na vědomí 
 
K bodu 6) Různé 
 
6.1 Informace o paní Marii Sýkorové 
 
6.2 Odmítnutí volných bytů v DPS  žadateli ze schválených  pořadníků 
 
Komise byla seznámena se zápisem Pracovní skupiny při odboru sociálních služeb  
a zdravotnictví. Pracovní skupina projednávala odmítnutí volných bytů v DPS žadateli  
ze schválených pořadníků.  Dle  Vnitřního předpisu 10/07 metodického pokynu k uzavírání 
nájemních smluv k bytům v DPS budou žádosti níže uvedených žadatelů vyřazeny 
z pořadníků i z celé evidence. 

P.D. 
H.M. 
C.L. 
K.J. 
Manž. J.  a L.Š. 
F.O. 
P.A. 
P.J. 
M.J. 
D.M. 

 
Členové komise berou uvedené skutečnosti na vědomí. 
 
6.3 Možnost využití domu s pečovatelskou službou U Strhance 13, Na hrázi 32 k dalším 
účelům – odlehčovací služba, chráněné bydlení. 
 
Členové komise byli seznámeni se zápisem Pracovní skupiny při odboru sociálních služeb  
a zdravotnictví.  
 
6.4 Řešení podávání žádosti k poskytnutí bytu v DPS u žadatelů, kteří nejsou soběstační 
Komise byla seznámena se stanoviskem pracovní skupiny k řešení žádostí o poskytnutí DPS 
nesoběstačnými žadateli. Pracovní skupina konstatovala, že žadatele, kteří vyžadují péči 
celých 24 hodin denně, není vhodné do zařízení DPS umisťovat. Pečovatelská služba nemůže 
zabezpečit celodenní péči a proto by se takto zdravotně postižení žadatelé měli obracet  
se žádostí o umístění do jiného typu zařízení (domovy pro seniory, ústavy sociální péče 
apod.).  

Členové komise berou na vědomí. 
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6.5 Informace o preventivních akcích 
Jana Žouželková informovala o plánované preventivní akci, která se uskuteční dne 24. června 
2011. Akce se bude týkat karcinomu tlustého střeva. Preventivní akci pořádá Středomoravská 
nemocniční a.s., člen skupiny AGEL, ve spolupráci se statutárním městem Přerov. V rámci 
této akce budou přítomny zdravotní sestry i odborní lékaři. K uskutečnění akce je třeba 
pronajmout maketu tlustého střeva. Pronájem této makety stojí 12.000,- Kč/den. Tato částka 
by mohla být hrazena z finančních prostředků v rámci kapitoly Odboru SSaZ, které jsou 
vyčleněny na prevenci.   
 
Usnesení k bodu 6.5 
Komise souhlasí s úhradou částky 12.000,- Kč/den na pronájem makety tlustého střeva 
na preventivní akci „Střevotour“ z kapitoly odboru SSaZ. 
UKBZS/5/25/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/1 
 
Jana Žouželková dále členy a hosty komise seznámila s další preventivní akcí s názvem Den 
diabetu. Ta se uskuteční na podzim v Městském domě v Přerově.  
 
 
 
6.6 Grantový program 
Členové i hosté komise byli Janou Žouželkovou informováni o grantovém programu. 
Zastupitelstvo města Přerova rozhodlo o ponížení finanční dotace Agentuře 4U. Dotace byla 
ponížena o 29 500 ,- Kč. Tato finanční částka i nadále zůstává Odboru SSaZ jako rezerva pro 
dotace v sociální oblasti. 
 
6.7 Tzv. obálková metoda na obsazování volných bytů v některých domech. Informace 
poskytl pan Antonín Čechák.  
 
Členové a hosté komise byli panem Antonínem Čechákem informováni o tzv. obálkové 
metodě. Metoda byla v předchozí Komisi pro hospodaření s obecními byty projednávána již 
několikrát, ale nikdy nedošlo k jejímu schválení.  
Metoda by měla být součástí aktualizace vnitřního předpisu 28/05 o hospodaření s obecními 
byty, např. jako varianta. Tato metoda by se vztahovala na žadatele, kteří by  měli podanou 
žádost nejméně 5 let. Nájemní smlouva by byla uzavřena s žadatelem, který by nabídl 
nejvyšší nájemné. Obálková metoda by se prováděla pouze u obecních bytů ve vybraných 
domech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  ---------------------------------------------- 

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

hosté komise 
pracoviště pro volené orgány města 

 
 
 
 
Příloha: návrh pořadníku zájemců do DPS U Strhance 13 a Na hrázi 32 
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Příloha 
 
Návrh pořadníku zájemců r. 2011 – DPS  U Strhance-Na hrázi 
Poř. Příjmení, jméno  Datum  Rok  Příslib    Pozn. 
 adresa trv. pobytu  podání žád. naroz.  obce____________ 

 

 

1. Sokolová Drahomíra 20.9.2005 1936  -  
 Přerov, Vaňkova 6 

 

2. Navrátilová Božena  23.4.2008 1931  -  

 Přerov, Jižní čtvrť IV/10 

 

3. Dvořáková Helena  7.3.2011 1944  -   
 Přerov, Jasínkova 7 

 

4. Vysloužil Lubomír   29.3.2011 1938  - 

 Přerov VI-Újezdec, Hlavní 7/77 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


