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Zápis č.6 

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

Rady města Přerova 

ze dne 2. 6. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka Jakub Smékal 

Ludmila Černocká  

JUDr. Petr Dutko  

RNDr. Václav Karabina  

Ing. Zdeněk Machala Omluveni: 

Pavel Grňa Jaroslav Netopil 

František Porč  

Alena Stárková  

Bc. Marta Šintáková Hosté:  

 Ing. Jarmila Havlíčková 

 Antonín Čechák 

 Bc. Jana Žouželková 

Mgr. Eva Smolková Zdeňka Novotná 

 Radek Dvořák 

 Alena Pírková 

Program: 

1. Zahájení 

2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro období let 2011 – 
2015 

3. Projednání žádostí občanů - DPS 
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4. Projednání žádostí občanů - obecní byty 

5. Informace SSaZ a DSMP 

6. Různé 

 
K bodu 1) Zahájení 
 
Jednání komise bylo řádně svoláno na 2. 6. 2011. Jednání komise zahájila a přítomné členy 
komise přivítala organizační pracovnice komise Mgr. Eva Smolková. Konstatovala, že komise 
je usnášení schopná (přítomno 6 členů s hlasem rozhodujícím) a navrhla schválit program 
jednání tak, jak je uveden na pozvánce.  
UKBZS/6/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/6  Proti/0  Zdržel se/0 
 
V průběhu projednávání bodu 2 se dostavil pan Pavel Grňa – přítomno 7 členů komise. 
V průběhu projednávání bodu 3.2 se dostavil Ing. Zdeněk Machala – přítomno 8 členů 
komise. 
Od bodu 4.6 přítomen předseda komise Ing. Jan Slivka – celkem přítomno 9 členů komise. 
 
K bodu 2)  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro období let 
2011 – 2015 
 
Paní Alena Stárková seznámila členy a hosty komise s dokumentem II. Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb ve městě Přerově pro období let 2011 – 2015. 
Tento dokument je výstupem komunitního plánovaní sociálních služeb ve městě Přerově. 
Komunitní plánování soc. služeb je proces, kterým se zjišťuje prostřednictvím různých metod, 
které sociální služby ve městě Přerově jsou dostačující, které je potřeba vytvořit, doplnit apod. 
Komunitní plánovaní rozvoje sociálních služeb je zakotveno v § 3 písm. h) a § 94 písm. d) 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podle tohoto dokumentu se bude během pěti 
následujících let rozvíjet síť sociálních služeb a služeb návazných tak, aby lépe vyhovovala 
občanům města Přerova a citlivěji reagovala na jejich potřeby. 
 
Dokument bude dne 10. 6. 2011 projednán v Radě města Přerova, následně 20. 6. 2011 
v Zastupitelstvu města Přerova. 
 
Komise byla seznámena s dokumentem II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
ve městě Přerově a bere jej na vědomí. 
 
K bodu 3) Projednání žádostí občanů – DPS 
 
3.1 N.S. 
Paní N.S. se obrátila na komisi s žádostí o uzavření nájemní smlouvy k bytu č.18 v DPS Jižní 
čtvrť I/25. Nájemní smlouvu k tomuto bytu měl původně uzavřenou její druh pan K.H.  Pan 
K.H. v tomto bytě po dobu 1 měsíce střídavě pobýval se svou partnerkou paní N.S.  V DPS 
pobývali jen o víkendech. Ostatní dny bydleli v bytě na ulici Trávník 28, který patří synovi 
paní.  V tomto bytě bydlí i vnučka paní S.,  která odjíždí přes týden na VŠ. Po operaci si pan 
H. přál, aby v DPS pobývali již nastálo. 25. 4. 2011 se do DPS přestěhovali, 27.4.2011 pan H. 
zemřel. 
Děti pana H. vrátily vyklizený byt v DPS na ul. Jižní 1/25 DSMP. 
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Usnesení k bodu 3.1 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 
v DPS Jižní čtvr ť I/25 s paní N.S. 
UKBZS/6/2/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/5              Proti/0  Zdržel se/2 
 
3.2 Bc. L.H. 
Pan L.H. žádá přednostní poskytnutí bytu v DPS Tyršova. Bydlí v domě svého bratra, kde 
obývá jednu místnost o velikosti 2x5 metrů. Místnost sousedí s garáží, nejspíše je udělána z 
dílny. Má zde k dispozici válendu, jeden stůl a elektrický vařič. Sociální zařízení a WC je 
společné v rodinném domě (celkem pro 5 osob). Pan H. je poživatel invalidního důchodu. 
Využívá i invalidní vozík. Prodělal velice závažnou operaci mozku, při které mu byl 
vyoperován nádor. V současné době má potíže s udržením rovnováhy, potíže s řečí a nemůže 
pohybovat rukou. Jeho příjmy činí 12 700,- Kč. 
 
Usnesení k bodu 3.2 
Komise podává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí bytu 1+1, v DPS 
Tyršova v Přerově panu L.H. 
UKBZS/6/3/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7              Proti/0  Zdržel se/1 
 

K bodu 4) Projednání žádostí občanů – obecní byty 
 
4.1 manž. E. a  D.G. – odloženo z minulé komise 
Žádají o přednostní poskytnutí bytu, žádost má pan E.G. podanou od roku 1999,  pořadí 13 – 
19, požadují byt 2+1. Manželé G. jsou oba 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. V době 
provádění sociálního šetření byl byt velice čistě uklizen a standardně vybavený. Nájemní 
smlouva končí dnem 30.9.2011. Jak bylo sděleno pí. G. tato nájemní smlouva nebude 
prodloužena, protože majitelka hodlá byt prodat. Pan G. byl nájemcem bytu na ulici Husova 7 
do roku 1994, výměnou se stal nájemcem bytu Škodova 17 do roku 1999 a opět výměnou je 
v podnájmu v bytě na ulici na ulici Svépomoc I/46 (půdní vestavba s podnájmem na 40 let). 
Majitelům této půdní vestavby manželé E. a D.G. dluží. Měli problémy s placením i ve všech 
předchozích bytech.  

 
Usnesení k bodu 4.1 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí bytu panu E.G. 
UKBZS/6/4/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
4.2 manželé L. a  R.B. 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 v Přerově, obdrželi výpověď z důvodu 
porušování dobrých mravů v domě. Bydlí v bytě o velikosti 1+1. Mají dítě, které je 
v současné době umístěno v dětském domově. Chtějí žádat soud o svěření dítěte zpět do jejich 
péče. Jsou v evidenci ÚP v Přerově, kde veřejnou službu vykonává pouze pí. B., pan B. 
veřejnou službu ze zdravotních důvodů nevykonává. Nájemní smlouva byla ukončena na 
základě stížností obyvatel domu, kteří si stěžují na rušení nočního klidu ze strany manželů B. 
Pan B. při šetření sdělil, že se několikrát stalo, že se s manželkou hádali a že na místo trvalého 
bydliště musela v jednom případě přijet i hlídka policie, která musela uklidnit vzniklou 
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situaci. Manželé B. se za celou tuto situaci omlouvají s tím, že je toto velice mrzí. Žádají soud 
o svěření  jejich dítěte zpět do jejich péče.  
Při šetření v místě bydliště, bylo jednáno s pí O., která uvedla, že s rodinou nemá žádné 
problémy. Paní B. uvedla, že s pí B. jsou v domě neustálé problémy. Paní B. užívá nějaké 
léky, na které následně požívá alkohol a potom chodí po domě a vyvolává konflikty. Při 
výkonu veřejné služby nejsou s paní B. žádné problémy. V den jednání komise byla na 
OSSaZ doručena žádost manželů B., ve které požadují opětovné uzavření nájemní smlouvy. 
Současně s touto žádostí byly dodány listiny s podpisy několika ostatních nájemců domu, kde 
prohlašují, že se chování manželů B. zlepšilo a není v rozporu s dobrými mravy v domě.                                                                                               
 

Usnesení k bodu 4.2 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 
v Přerově, Jižní čtvr ť II/5  s manželi R. a L.B.  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/6/5/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
4.3 P.L. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č.25 v Přerově, Jižní čtvrť. Je poživatelkou 
invalidního důchodu (5 600,- Kč). Léčí se na psychické potíže a na nedoslýchavost pravého 
ucha. Paní L.P. dlužila na nájemném, veškeré dluhy zaplatila.  
 
Usnesení k bodu 4.3 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25 
v Přerově, Jižní čtvr ť 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 3 roky s možností 
prodloužení na dobu neurčitou. 
UKBZS/6/6/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/3  Proti/2  Zdržel se/3 
Usnesení nebylo přijato. 
 
4.4 R.Č. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu, žádost má podanou od roku 2006, pořadí 91 – 
113. Bydlí v domě, kde vlastnictví domu je rozděleno mezi žadatelku a její tři bratry, a to 
rovným dílem. Druh výše jmenované je v současné době ve VTOS, kdy plánované propuštění 
má proběhnout za pět měsíců. Ve společné domácnosti dále bydlí tři děti ve věku Nikolas 7 
let, Nikola 16 let a Štefan 19 let. Je zaměstnána již 3,5 roku v Gambru a má uzavřenou 
pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Nejmladší syn je žákem ZŠ B.Němcové, dcera Nikola 
byla přijata na učební obor Hotelnictví a nejstarší syn Štefan je evidován na ÚP v Přerově. 
Bratři žadatelky plánují v dohledné době dům prodat s tím, že cílová částka bude rozdělena 
rovným dílem. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov – k dnešnímu dni jsou evidovány 
dluhy za odvoz komunálního odpadu a to v celkové výši 6.661,-Kč rozděleny takto: žadatelka 
2.537, Nikola 1.087,-Kč a Nikolas 3.037,-Kč. 
 
 
Usnesení k bodu 4.4 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí bytu paní R.Č. 
UKBZS/6/7/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
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4.5 L.P. 
Žádá o znovuzařazení žádosti zpět do evidence žadatelů o obecní byt. Manželé P., bydlí 
společně se svojí sedmiletou dcerou v rodinném domě u rodičů  p. P.  Dům je o velikosti 4+1. 
V současné době je paní L.P.  v domácnosti, na ÚP evidovaná není. Její manžel je soukromý 
podnikatel, který má v současné době pozastavenou činnost a je veden v evidenci ÚP 
v Přerově jako uchazeč o zaměstnání. Jejich dcera navštěvuje prvním rokem ZŠ U tenisu. 
Paní L.P.  se dle sdělení nedostavovala k povinné aktualizaci své žádosti o byt, protože 
s manželem plánovali po dohodě s jeho rodiči přístavbu k již stávajícímu domu. Otec p. P. 
velice často požívá alkoholické nápoje, dochází k pravidelným hádkám mezi rodinami. Tímto 
jednáním trpí i dcera manželů P.  Při poslední hádce se prý otec výše jmenovaného rozhodl, 
že žádnou přístavbu nedovolí a oni ať si seženou bydlení jinde.  
 
Usnesení k bodu 4.5 
Komise doporučuje odboru SSaZ znovu zařadit žádost paní  L.P., zpět do evidence 
žadatelů o obecní byt. 
UKBZS/6/8/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
4.6 manž. A. a  N.H. 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 na ulici Kojetínská v Přerově. V bytě 
bydlí se svou manželkou a dvěma dětmi (ve věku 5 a 4 roky). Paní H. je v současné době na 
mateřské dovolené, její manžel A.H.  se dne 5.4.2011 vrátil z VTOS, kde byl od 5.3.2007. 
V současné době je evidován na ÚP v Přerově. Veřejnou službu zatím nevykonává. V době 
VTOS zůstalo placení nájmu na manželce. Ta však nájem neplatila – v roce 2010 nájem 
platila vždy se zpožděním, na konci roku 2010 bylo provedeno započtení pohledávky oproti 
přeplatku vyúčtování. V roce 2011 ještě nájemné neuhradili.  
 
Usnesení k bodu 4.6 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 
v Přerově, Kojetínská 1827 s panem A.H. 
UKBZS/6/9/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
4.7 D.J. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24 v Přerově, Purkyňova 6. Je evidován na 
ÚP, vykonává veřejnou službu. Má problémy s placením nájemného a služeb spojených 
s užíváním bytu. Byt je udržovaný v nepořádku. Opožděné platby nájmu vznikly, protože pan 
J.D.  převzal na odb.soc. dávek peníze, které použil pro svoji potřebu a ne na platbu nájmu. 
S panem J.D.  v současné době aktivně spolupracuje sociální pracovník odboru SSaZ. Je 
podán návrh k soudu na omezení způsobilosti k právním úkonům s nakládáním s financemi. 
Dluhy vůči DSMP má zaplaceny. 
 
 
Usnesení k bodu 4.7 
Komise podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24 
v Přerově, Purkyňova 6 s panem J.D. 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/6/10/2011 
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Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
4.8 P.M. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3. V bytě bydlí celkem šest osob a to: M.P., 
M.Y., její dcera N.H. 17 měsíců, P.L., její dcera P.M. 3 roky a babička M.M.  Pan M. je 
soukromý podnikatel. V jeho vlastnictví je ubytovna na ulici Dluhonská v Přerově. Jeho sestra 
Y.M. je v současné době na mateřské dovolené. Banka ČSOB nestrhávala nájem z účtu pana 
M. a neposílala jej na DSMP. Pan P.M. měl závazky vůči Statutárnímu městu Přerovu, dlužil 
DSMP. Za rok 2009 nájemné za měsíc březen uhradil 22. 4. 2009, za měsíce duben, květen a 
červen 15. 7. 2009. Za rok 2010 nájemné za měsíc leden uhradil 17. 3. 2010, únor 17. 3. 2010 
a 26. 4. 2010, březen 26. 4. 2010, nájemné za červenec, srpen 27. 9. 2010 a září 13. 10. 2010. 
 
Usnesení k bodu 4.8 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24 
v Přerově, Jižní čtvr ť II/10 se sourozenci Y. a  P.M. 
UKBZS/6/11/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7  Proti/0  Zdržel se/2 
 
4.9 V.K. 
Obrátila se na komisi s žádostí o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Přerově, 
Kojetínská 1829. 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 8.860,-Kč – splatné k 30. 6. 
2011 a soudní poplatek ve výši 1.200,-Kč. U žadatelky se jedná o několikátý případ v pořadí. 
Neustále dochází k porušování nájemní smlouvy a porušování povinností vyplývajících 
z nájemní smlouvy. 
Požaduje zřízení splátkového kalendáře. 
 
Odloženo na další jednání komise. Z důvodu špatné domluvy s paní K. bude opatrovník 
paní K. pozván na Odbor SSaZ. Paní K. bude nabídnut menší byt. Současný byt o 
velikosti 2+1 je pro paní K. příliš drahý. 
 
4.10  T.B. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy. Bydlí v bytě o velikosti 3+1 se svou zletilou dcerou. 
Nájemní smlouva jí byla ukončena z důvodu neplacení nájemného po dobu delší než 3 
měsíce. Tento dluh vznikl z důvodu opožděného vyplácení mzdy ze strany jejího 
zaměstnavatele. Dcera paní T.B. pracuje ve společnosti Gambro. Příjmy jsou 21 000,- Kč. 
Jedná se o dům s odprodanými byty, byt je možno odkoupit. 
 
Usnesení k bodu 4.10 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 
v Přerově – Předmostí, Pod Skalkou 5 s paní T.B.  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/6/12/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7  Proti/1  Zdržel se/1 
 
4.11 B.F. 
Žádá o opětovné zařazení své žádosti o byt do evidence žadatelů o nájem  obecního bytu. 
Bydlí se svým 13letým synem ve společné domácnosti u svých rodičů v bytě 2+1. Paní F. je 
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zaměstnaná jako prodavačka v prodejně T-mobile a v době provádění aktualizace její žádosti 
byla pracovně mimo území města Přerova. Po návratu ze služební cesty zapomněla, že musí 
provést aktualizaci své žádosti. Žádost o přidělení obecního bytu má podanou od roku 1998. 
 
Usnesení k bodu 4.11 
Komise doporučuje odboru SSaZ zařazení žádosti paní B.F. zpět do  evidence žadatelů o 
obecní byt.  
UKBZS/6/13/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 

4.12 Bc. K.S. 
Žádá o přidělení jiného obecního bytu.  Bydlí v bytě o velikosti 2+1 se svoji matkou, M.S. Je 
zaměstnankyní Magistrátu města Přerova. V současné době se stará o svoji matku, se kterou 
bydlí ve společné domácnosti. Matka paní K.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 jí velice vyhovoval. Její matka by to z této ulice měla blíž ke svému lékaři, kterého musí 
velice často navštěvovat. Paní S. se řádně a svědomitě stará o svoji matku, která tak žije 
v přirozeném domácím prostředí a nikoli v sociálním zařízení.                                                                                                                            
 
Usnesení k bodu 4.12 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 
v Přerově, Kozlovská 29 s paní Bc. K.S. za podmínky ukončení nájmu k doposud 
užívanému bytu. 
UKBZS/6/14/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
                                                                             
4.13 N.G. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy. Bydlí v bytě o velikosti 3+1. V tomto bytě bydlí 
celkem devět osob, z toho čtyři děti. Druh paní G., D.G., syn D. ve věku dvaceti let, dcera L. 
ve věku devatenácti let, její druh M.H. a jejich dvě děti M. jeden a půl roku a dcera čtyři 
měsíce. Dále jedenáctiletá dcera žadatelky V. a dcera L. ve věku třináct let.V současné době 
je paní N.G. zaměstnaná v Technických službách města Přerova., před tím pracovala 
v Gambru. Její dcera L. je na mateřské dovolené. Vůči statutárnímu městu mají závazek za 
odvoz komunálního odpadu evidovaný na M. ve výši 1.000,-Kč a dále na K. ve výši 42,-Kč, u 
DSMP má evidovaný dluh za nájem ve výši cca 125 000,-Kč a poplatky z prodlení. 
 
Usnesení k bodu 4.13 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 
v Přerově, Husova 11 s paní N.G. 
UKBZS/6/15/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
                                                                                                                                
4. 14 I.H. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu, žádost podaná 5. 2. 2001, pořadí 21 – 22. Bydlí 
v bytě o velikosti 2+1. Bydlí zde devět osob, z toho šest dětí. Š. ve věku sedmi let, M. čtrnáct 
let, M. dvanáct let, V. čtyři roky, L. tři roky a J. pět let, která je dcerou bratra žadatelky J.H. a 
jeho družky K.Ž.. Je invalidní důchodkyně s přiznaným III. stupněm, dále je držitelkou 
průkazu ZTP/P (mentální postižení). Paní H. bydlí v domě, který patří firmě Opera Bohemia a 
v dohledné době je tento dům připraven k demolici. V současné době nemá vůči statutárnímu 
městu Přerov již žádné dluhy.                                   
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Usnesení k bodu 4.14 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu 
paní I.H. 
UKBZS/6/16/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
4.15 D.D. 
Žádá o přidělení jiného obecního bytu č. 17 na ulici Denisova 10 z důvodu nedostatku místa 
v současném bytě, počet nahlášených osob 6. Bydlí v bytě o velikosti 1+1 se svoji dcerou L. a 
jejími dvěma dcerami, K. ve věku šesti let a B. ve věku čtyř let. V bytě dále bydlí druh L., 
F.M. V současné době je evidovaná na ÚP v Přerově cca 1 měsíc. Ze zaměstnání byla 
propuštěna z důvodu nedostatku práce. Její dcera se svým druhem jsou evidováni na ÚP 
v Přerově a vykonávají veřejnou službu. Nejstarší vnučka paní D. navštěvuje 1.ročník ZŠ B. 
Němcové. Má závazek vůči statutárnímu městu Přerov za odvoz komunálního odpadu ve výši 
250,- Kč. Jedná se o dům vyřazený z prodeje, dům na Denisova 10 je třeba opravit. 
 
Usnesení k bodu 4.15 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na poskytnutí jiného obecního bytu paní 
D.D. 
UKBZS/6/17/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
4. 16 M.D. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy. Bydlí v bytě 3+1 se svým bratrem. Nájem mu byl 
ukončen z důvodu neplacení nájmu po dobu delší než 3 měsíce. Nemá závazky vůči 
statutárnímu městu Přerov, ani dluhy vůči DSMP. Pan M.D. nebyl v tomto bytě pracovníky 
DSMP nikdy zastižen, vždy otevřela jen žena okolo 25 let. 
 
Odloženo na příští jednání komise. Odbor SSaZ provede šetření a u sousedů zjistí, zda 
pan M.D. v tomto bytě bydlí, jestli jej sousedé znají, zda ho potkávají apod. 
 
4. 17. J.  a V.Ž. 
Žádá o přidělení jiného obecního bytu. Bydlí sami v bytě 1+1. Pan Ž. je poživatelem plného 
invalidního důchodu, paní Ž. částečného. Výměnu bytu požadují, protože na ulici Kojetínská 
nemají klid, ostatní nájemci pouští hlasitě hudbu a svou potřebu vykonávají u jejich dveří. 
Vulgárně manželům nadávají. Pan J.Ž.  uvádí, že nemůže manželku nechat o samotě ani když 
jde do sklepa pro dříví, bojí se, že si něco udělá. Pan J.Ž.  bývá často viděn u Bečvy bez své 
manželky. Manželé J. a V.Ž.  byli v roce 2009 přednostně řešeni, v roce 2009 uzavřeli 
nájemní smlouvu k tomuto bytu. Byli si vědomi toho, o jaký byt se jedná a v jaké lokalitě se 
nachází. 
 
Usnesení k bodu 4.17 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na poskytnutí jiného obecního bytu 
manželům J. a V.Ž.  
UKBZS/6/18/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
4. 18 manž. J. a M.M. 
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Manželé J. a M.M. získali přechodem nájmu obecní byt na nám. Svobody 4. Tento byt 
nepotřebovali a tak si do něj nastěhovali podnájemníky, kteří neplatili nájem. Manželé M. 
bydleli v rodinném domě v Kokorách, o který přišli kvůli dluhům. V domě na nám. Svobody 
manžele J. a M.M. nikdo nezná. V současné době bydlí na chatě v Žernavé. Dům nám. 
Svobody 4 je určen k prodeji.  
 
Usnesení k bodu 4.18 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 
v Přerově, nám. Svobody 4 s manželi J. a M.M. 
UKBZS/6/19/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 

K bodu 5) Informace SSaZ a DSMP 
 
5.1 Neuzavření nájemních smlouvy k obecnímu bytům  
 
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. 
 
 
1.  B.B. 
Rada města Přerova na své schůzi dne 16.3.2011, usnesením č. 340/7/6/2011 (bod 2) schválila 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 v Přerově, Denisova 6 s paní B.B., nyní na ubytovně 
ČČK v Přerově, U výstaviště 16. Paní B. byla dne 21.3.2011 zaslána písemná výzva, aby se 
osobně dostavila na DSMP k uzavření nájemní smlouvy k výše uvedenému bytu. Paní B. 
tento dopis převzala dne 23.3.2011.  
Paní B. se osobně dostavila na DSMP, kde sdělila, že nájemní smlouvu ke garsoniéře na ul. 
Denisova 6 neuzavře a to z důvodu, že garsoniéra je pro ni malá, chce bydlet na ulici gen . 
Štefánika jako její babička. Paní B. byl několikrát zanechán na ubytovně vzkaz, aby se 
dostavila na DSMP k podepsání protokolu o odmítnutí převzetí bytu. Paní B. se nedostavila. 
 
Usnesení k bodu 5.1 
Komise doporučuje Odboru sociálních služeb a zdravotnictví vyřadit žádost paní B.B. o 
obecní byt z neschváleného seznamu žadatelů o obecní byt. 
UKBZS/6/20/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
1. I.T. 



 10 

Rada města Přerova na své schůzi dne 16.3.2011, usnesením č. 341/7/6/2011 (bod 6) schválila 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Denisova 6 s paní I.T., Paní T. byla dne 
21.3.2011 zaslána písemná výzva, aby se osobně dostavila na DSMP k uzavření nájemní 
smlouvy k výše uvedenému bytu. Paní T.  tento dopis převzala dne 23.3.2011.  
Paní T. se osobně dostavila na DSMP, kde sdělila, že si musí sehnat finanční prostředky na 
úhradu 1. splátky kauce. Od té doby nepřišla a tak jí vypršela lhůta 15ti dnů na uzavření 
nájemní smlouvy. 
 
Usnesení k bodu 5.2 
Komise doporučuje Odboru sociálních služeb a zdravotnictví vyřadit žádost paní I.T. o 
obecní byt z neschváleného seznamu žadatelů o obecní byt. 
UKBZS/6/21/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
5.2 Informace o žadatelích o nájem obecního bytu  
- na vědomí 
 
5.3 Informace DSMP – počet bytů v majetku města a ve správě DSMP 
- na vědomí 
 
K bodu 6) Různé 
 
6.1 Pan Antonín Čechák členům komise předložil žádost o souhlas s dohodou o výměně bytů 
mezi manželi B. a P.L. a manželi P. a M.H.. Obecní byt č. 1 v Přerově, by byl v případě 
udělení souhlasu užíván sedmi osobami.  
 

Usnesení k bodu 6.1 
Komise doporučuje DSMP neodsouhlasit výměnu bytů mezi manželi B. a P.L. a manželi 
P. a  M.H. 
UKBZS/6/22/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 

6.2 Pan Antonín Čechák upozornil, že s novelou občanského zákoníku se od 1. 11. 2011 ruší 
institut služebních bytů. Z tohoto důvodu bude Směrnice Rady města Přerova č.16/03, kterou 
se stanovují zásady pro hospodaření se služebními byty, bezpředmětná. V této souvislosti by 
bylo třeba vyřešit pravidla nakládání se třemi služebními byty ve vlastnictví města Přerova. 
Nebylo by vhodné tyto byty poskytnout jako klasické obecní byty. Hrozilo by obsazení těchto 
bytů první rodinou nebo jedincem z neschváleného seznamu žadatelů a je velmi 
pravděpodobné, že by došlo k jejich zničení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  ---------------------------------------------- 

                                                                                                          Ing. Jan Slivka 



 11 

                                                                                                         předseda komise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Eva Smolková 
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