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Zápis č.7 

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

Rady města Přerova 

ze dne 28. 6. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka Pavel Grňa 

Ludmila Černocká  

JUDr. Petr Dutko  

Jaroslav Netopil Omluveni: 

Ing. Zdeněk Machala Bc. Marta Šintáková 

Jakub Smékal RNDr. Václav Karabina 

František Porč  

Alena Stárková Hosté 

 Mgr. Dušan Hluzín 

 Bc. Jana Žouželková 

 Antonín Čechák 

 Alena Pírková 

Mgr. Eva Smolková Zdeňka Novotná 

 Radek Dvořák 

  

Program:  

1. Zahájení 

2. Projednání žádostí občanů - obecní byty 

3. Informace OSSaZ 

4. Informace DSMP 

5. Různé 
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K bodu 1) Zahájení 
 
Jednání komise bylo řádně svoláno na 28. 6. 2011. Jednání komise zahájil a přítomné členy 
komise přivítal předseda komise Ing. Jan Slivka. Konstatoval, že komise je usnášení schopná 
(přítomno 7 členů s hlasem rozhodujícím) a navrhl schválit program jednání tak, jak je uveden 
na pozvánce. V bodu 3 budou projednány ještě další  případy obsazení obecních bytů. 
Členové komise informace obdrželi přímo na jednání komise (body 3.9, 3.10). 
UKBZS/7/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7  Proti/0  Zdržel se/0 
 
V průběhu projednávání bodu 2 se dostavila paní Ludmila Černocká – přítomno 8 členů 
komise. 
 
Jana Žouželková informovala členy a hosty komise o nové organizační struktuře magistrátu, 
která bude platná od 1. 7. 2011. Odbor sociálních služeb a zdravotnictví bude spojen 
s odborem mládeže, tělovýchovy a školství a s odborem sociálních dávek. Nový název pro 
tento odbor je odbor sociálních věcí a školství, pod který spadají oddělení sociálních věcí  
a zdravotnictví, oddělení školství a mládeže, oddělení dávek pro zdravotně znevýhodněné 
občany a oddělení dávek pomoci v hmotné nouzi. 
 
(pozn.: Odbor SVS – odbor sociálních věcí a školství, Oddělení SVaZ – oddělení sociálních věcí a 
zdravotnictví) 
 
 
K bodu 2)  Projednání žádostí občanů – obecní byty 
 
2.1 M.T. 
Je nájemce bytu jedná se o byt 1+1. V tomto bytě bydlí převážně sama. Na trvalé bydliště je 
hlášena ještě dcera žadatelky, která pracuje v Praze. Do místa trvalého bydliště dojíždí 
nepravidelně. Paní M.T. je v částečném invalidním důchodu I. stupně. Sdělila, že se léčí se na 
psychické potíže. Žadatelka pracuje jako uklízečka. Bydlí v bytě, který sousedí s bytem paní 
B. V bytě paní B. dochází k neustálému narušovaní sousedských vztahů a to tak, že návštěvy, 
které jdou k paní B.  v nočních hodinách, nejdou dveřmi, ale šplhají po okně žadatelky a 
následně na balkón paní B. Ze strany paní B. popř. jejích návštěv dochází ke 
slovnímu napadání žadatelky, která toto jednání není schopna dále snášet a žádá o přidělení 
jiného bytu v témže domě. Jde o byt č. 10 v prvním poschodí. Paní T. je nájemce bytu  a to od 
1.10.1997. Nájemné hradí ve stanovených termínech, nikdy neměla dluhy vůči DSMP. 
Ráno v den jednání komise paní T.  telefonicky sdělila, že nemá zájem o žádný byt ve 
zmíněném domě. Jiný byt v tomto domě by nijak nezměnil její vztahy s paní B. 
 
Usnesení k bodu 2.1 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10 
v Přerově, nám. Fr. Rasche 7 s paní M.T. 
UKBZS/7/2/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8              Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.2 Z.V. 
Žádá o prodloužení přístřeší v bytě . Bydlí v bytě o velikosti 1+1.společně se svým druhem 
L.M. Je evidována na ÚP v Přerově, rovněž tak její přítel. Žadatelka nemá jinou možnost 
bydlení. Paní V.byla nájemcem obecního bytu. Z důvodu dluhů na nájemném obdržela od 
DSMP výpověď z bytu. Bylo jí poskytnuto přístřeší na . Nájemné za byt na hradí, snaží se 
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splácet i dluh za byt, i když v menších finančních částkách.  K dnešnímu dni je evidovaný 
dluh u DSMP ve výši 26.464,-Kč  + poplatky z prodlení za byt . 
  
Usnesení k bodu 2.2 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v 
bytu č. 9 v Přerově, Kojetínská 1947 s paní Z.V. výjimečně na dobu 6 měsíců za 
podmínky postupného splácení dluhu vůči DSMP. 
UKBZS/7/3/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/6              Proti/1  Zdržel se/1 
 
2.3      M.J. 
Manželé J. a Š.M. bydlí společně se svým synem M., v bytě o velikosti 4+1. Syn 
M.pobírá částečný invalidní důchod, rovněž tak i otec Š. 
Paní M. pracuje na dohodu o provedení práce jako uklízečka. Pan M. je v částečném 
invalidním důchodu - onemocnění pohybového aparátu. Syn M. je rovněž v částečném 
invalidním důchodu - epilepsie. Z bytu o velikosti 3+1 obývají pouze dvě místnosti, zbývající 
místnosti jsou naprosto nevyužity. Manželé M. měli podanou žádost o byt od 15.6.1995. 
Bytová komise dne 30.10.2001 projednala žádost o přednostní poskytnutí bytu Husova 13. 
Rada města Přerov dne 29.11.2001 uzavřela s manželi M. nájemní smlouvu k výše 
uvedenému bytu. Od 1.1.2002 se manželé M. stali nájemci bytu. V r. 2009 dlužili poprvé na 
nájemném, obdrželi výpověď z bytu. Rada města na své schůzi dne 7.10.2009 uzavřela 
nájemní smlouvu k bytu s manželi M ve zpřísněném režimu. V současné době manželům M. 
vznikl opět dluh na nájemném, protože neobdrželi z odboru dávek plnou výši předepsaného 
nájemného. Byli vyzváni, aby vrátili byt.  
                         
Usnesení k bodu 2.3 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 
v Přerově, Husova 13 s manželi J. a Š.M. na dobu určitou ½ roku s možností 
prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky 
s možností prodloužení na dobu neurčitou za podmínky úhrady soudních nákladů. 
UKBZS/7/4/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/5              Proti/1  Zdržel se/2 
 
2.4 D.D. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Jižní čtvrť III/7. Dne 1.7.2005 byl na 
DSMP zaevidován přechod nájmu. Původní nájemce výše uvedeného bytu byla matka 
žadatele, paní D.  
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. V domě bylo jednáno s p. V. který uvedl, že výše jmenovaný v bytě 
nebydlí. Do domu dojíždí nepravidelně, a to pouze za účelem vyzvednutí pošty, kterou má 
uloženou v poštovní schránce. Dále bylo jednáno s p. P., který se shoduje s p. V.  Doručovací 
adresa byla zjištěna.  Je již podána žaloba na vyklizení bytu. 
 
Usnesení k bodu 2.4 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v 
Přerově, Jižní čtvr ť III/7 s panem D.D. 
UKBZS/7/5/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
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2.5 S.P. 
Žádá o přidělení jiného obecního bytu. Bydlí v bytě o velikosti 2+1. Bydlí zde celkem šest 
osob. Z toho čtyři děti, a to: Z. , P. , S.  a L.  Dále potom druh paní P., p. H.G. Paní P. je 
invalidní důchodkyní, byl jí přiznán invalidní důchod III. stupně, dále se léčí na astma. Syn P. 
ve věku třinácti let, se léčí na astma a je sluchově postižený. Druh žadatelky, p. H. je 
v současné době po operaci srdce, prodělal silný infarkt. Dcera S. se léčí na revma. V celém 
bytě je viditelná plíseň, která je zaviněna převážně špatným větráním. Paní P. má uhradit 
vyúčtování služeb na DSMP ve výši 6.978,- Kč, splatné k 30.6.2011. Paní P.  měla podanou 
žádost o byt od 29.2.1996. V r. 2001 byl p. P.  přednostně poskytnut byt 1+1 V roce 2005 byl 
paní P.  přednostně poskytnut byt 2+1. 
 
Usnesení k bodu 2.5 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na poskytnutí jiného obecního bytu paní 
S.P. 
UKBZS/7/6/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.6 R.H. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v Přerově, Kojetínská 1830. Manželé H. 
bydlí v bytě o velikosti 1+1. V tomto bytě bydlí celkem devět osob, z toho šest dětí: M.,  T., 
A., N., A., J. a zletilá dcera L. Nájemní smlouva k bytu vypršela dne 30.5.2011 a manželé H. 
žádají o její znovuuzavření. Paní H. je v současné době na mateřské dovolené, p. H. je veden 
v evidenci ÚP v Přerově, taktéž dcera L. Ani jeden z nich nevykonává veřejnou službu. Dluží 
na nájmu za měsíc únor ve výši 4.504,-Kč. Na odboru sociálních dávek bylo zjištěno, že 
v měsíci květnu, a to 12.5.2011, bylo odesláno 2x 4.504,- Kč na účet DSMP. Jedna částka 
byla použita na květnový nájem a jedna na nejstarší dlužný nájem – leden 2011, zaplaceno 
dne 21. 6. 2011. Téhož dne byla rovněž zaplacena kauce na byt 300,- Kč. Paní H. bydlela 
neoprávněně v bytě, jehož nájemcem byl p. P. Rada města na své schůzi 19.5.2010 uzavřela 
nájemní smlouvu s p. H. k přístřeší v bytě č. 2, Kojetínská 1830 na dobu určitou 3 měsíce. Po 
skončení tohoto přístřeší byla s p. H. uzavřena nájemní smlouva za obvyklých podmínek. Po 
uplynutí 1 roku dlužila na nájemném, a proto ji nájemní smlouva nebyla prodloužena. Odbor 
SSaZ doporučuje přestěhování na ul. Tovačovská.  Paní H. souhlasí. Je již podána žaloba na 
vyklizení. Na DSMP si musí požádat o prominutí poplatků z prodlení. 
                    
Usnesení k bodu 4.3 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší 
v bytu č. 1 v Přerově, Tovačovská 1259 s manželi R. a J.H. 
UKBZS/7/7/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7  Proti/0  Zdržel se/1 
 
2.7 manželé K.  a  M.J. 
Žádají o poskytnutí jiného obecního bytu, a to konkrétně bytu č. 3 v Přerově, Jižní čtvrť II/11. 
Bydlí v bytě o velikosti 2+kk, vybudovaného formou střešní nádstavby ve 4. poschodí v domě 
bez výtahu. Pečují o 2 děti: L.  a L.  Paní J. je v současné době na mateřské dovolené. Pan J. 
je zaměstnán jako letecký technik na letišti Bochoř (směnný provoz). Výměnu bytu žádají 
hlavně z důvodu zdravotního stavu paní M.J. (problémy s páteří). Má velké problémy při 
vynášení nákupů a syna po schodech. Dalším důvodem je nedostatek soukromí pro jejich 
dceru, byt je pro potřeby rodiny malý. Nájemné manželé J.  hradí ve stanovených termínech. 
Jedná se o dům určený k prodeji. 
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Usnesení k bodu 2.7 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 
v Přerově, Jižní čtvr ť II/11 s manželi K. a M.J. za obvyklých podmínek a za podmínky 
uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. 
UKBZS/7/8/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.8 O.M. 
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu, a to bytu č. 3 v Přerově, Komenského 18. Žádost o 
byt má podanou od 10.2.2003, pořadí 33 – 39. Paní M. bydlí společně se svými dcerami 
v podnájmu, ve kterém jí dle nájemní smlouvy podnájem končí v měsíci červnu. Dle sdělení 
žadatelky jí tato nájemní smlouva nebude již prodloužena. Majitelka chce tento byt pro svého 
syna, který se v současné době dostal do tíživé situace. Ten se bude stěhovat do předmětného 
bytu. Paní M. je zaměstnána v Meoptě. Žadatelce by stačil byt o velikosti 1+1. 
 
Usnesení k bodu 2.8 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 
v Přerově, Komenského 18 s paní O.M. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/7/9/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.9 manželé R. a S.M. 
Žádají o přednostní přidělení obecního bytu. Žádost o byt mají podanou od 28.7.2004, pořadí 
57 – 73. Bydlí v podnájmu v bytě 3+1 společně se čtyřmi dětmi: N.,, B., A. a R.  Nájemní 
smlouva končí dne 1.7.2011 a majitelka neuvažuje o následném prodloužení. Do bytu se 
hodlá nastěhovat společně se svým partnerem. Paní M. je v evidenci ÚP v Přerově a vykonává 
VS. Pan M. je rovněž v evidenci ÚP, ale VS nevykonává a to z důvodu své nemoci, kde se 
léčí se silnou alergií. Syn R. se léčí na astma a dcera B. na onemocnění štítné žlázy. Manželé 
M. nebyli v minulosti nájemci žádného obecního bytu. Dne 10.1.2011 a 3.3.2011 byl pí. M. 
zaslán dopis, zjištění zájmu na obsazení bytu č. 1, Husova 7, bytu č. 8, Husova 15, a bytu č. 5, 
Husova 17. Paní Mirgová na dopisy nereagovala a žádný zájem neprojevila. 
 
 
Usnesení k bodu 2.9 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu 
manželům R. a S.M. 
UKBZS/7/10/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.10 manželé P. a Z.G. 
Žádají o poskytnutí jiného obecního bytu, a to konkrétně bytu č. 5 v Přerově, Jižní čtvrť II/17. 
Manželé G. bydlí v bytě o velikosti 3+1. Ve společné domácnosti s nimi bydlí jejich dcera B, 
Manželé G. mají ještě další dvě děti, a to L., která žije v cizině a syna O., který bydlí 
v podnájmu. Paní G. pracuje jako uklízečka na ZŠ Velká Dlážka, její manžel je zaměstnán 
jako řidič u Technických služeb města Přerova. Jejich dcera B. se léčí na epilepsii. Paní G. má 
nájemní smlouvu k bytu č. 4 Husova 17 uzavřenu od r. 1985. Nájem hradí ve stanovených 
termínech. Nikdy neměla dluhy vůči DSMP. Dům  Jižní čtvrt II/17 je určen k prodeji bytů. 
 
Usnesení k bodu 2.10 
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Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 
v Přerově, Jižní čtvr ť II/17 s manželi P. a Z.G. za obvyklých podmínek a za podmínky 
uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Byt převezmou v takovém 
stavu, v jakém se nachází. 
UKBZS/7/11/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.11 H.G. 
Žádá o přidělení jiného obecního bytu. Bydlí společně se svým druhem Z.M. a třemi dětmi 
v bytě o velikosti 1+1. Paní G. i její druh jsou evidováni na ÚP. Ani jeden z nich nevykonává 
veřejnou službu. Poskytnutí jiného obecního bytu žádá z důvodu nemoci svého syna P., který 
se léčí na astma a v minulosti prodělal dvě operace ledvin. Paní H.G. sdělila, že syna musí do 
schodů nosit v náruči, protože syn se při chůzi do schodů zadýchává. Pan M.Z., druh pí. G., 
měl podanou žádost o byt od 22.12.1998. V té době bydlel u svých rodičů na ulici Škodové č. 
27, Přerov. Bytová komise vyhověla jeho žádosti a ze zdravotních důvodů poskytla byt o 
velikosti 2+1 na ulici Husova č. 15, Přerov. Rada města dne 14.10.2004 uzavřela nájemní 
smlouvu. V roce 2008 byla podána další žádost o přidělení jiného obecního bytu, kde Rada 
města dne 10.9.2008 uzavřela nájemní smlouvu k bytu I. kat.o velikosti 3+1 na ulici Husova 
č. 7, Přerov. Po tomto si p. M. společně se svojí družkou pí. G. provedli výměnu bytu z ulice 
Husova z bytu o velikosti 3+1 na ulici Denisova č. 6 do bytu o velikosti 1+1. Nájemní 
smlouva je uzavřena od 1.9.2010. 
 
Usnesení k bodu 2.11 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na poskytnutí jiného obecního bytu paní 
H.G. 
UKBZS/7/12/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.12 Manželé M. a   M.Š. 
Žádají o přednostní poskytnutí obecního bytu. Pan Š. si podával žádost o byt ještě jako 
svobodný, a to 31.5.2004, pořadí 57-73.  Dne 2.10.2010 se oženil. Manželé nebydlí spolu, 
každý bydlí u svých rodičů. Do čestného prohlášení při aktualizaci žádosti v r. 2010 uvedl, že 
bydlí na podnájmu. Dnešního dne tj. 20.6.2011 při šetření bylo zjištěno, že se pravděpodobně 
zde stále zdržuje, protože jeho jméno je uvedeno na zvonku. 
 
Usnesení k bodu 2.12 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu 
manželům M.Š. a M.Š. 
UKBZS/7/13/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7  Proti/0  Zdržel se/1 
 
2.12 manž. P.  a   M.L. 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6, Husova 9. Bydlí v bytě o velikosti 2+1. 
V bytě bydlí celkem pět osob a to: manželé L., jejich syn P., jeho žena M. a jejich syn P. Paní 
L. je zaměstnaná jako uklízečka, její manžel je první měsíc evidovaný na ÚP v Přerově. Syn 
P. je evidovaný na ÚP v Přerově dva roky a jeho manželka je v současné době na mateřské 
dovolené. Manželé L. bydlí v bytě od 1.3.1996. Protože v r. 2004 dlužili na nájemném, byla 
podána žaloba k soudu na ukončení nájmu. Manželé L. všechny dluhy na nájmu a službách 
uhradili, žaloba byla vzata zpět. Poslední nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. 
Protože podruhé dlužili na nájemném, obdrželi z DSMP výpověď z nájmu bytu.   
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Komise odložila projednání žádosti manželů P. a  M.L. na další jednání komise. 
Oddělení SVaZ zjistí dluhy vůči DSMP a závazky vůči Statutárnímu městu Přerov. 
 

2.12  Z.K. 
Žádá o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, Jižní čtvrť I/22 po své zemřelé matce pí J. 
Jedná se o byt 2+1. Ve společné domácnosti bydlí společně se svoji dcerou M.O. a jejím 
synem L.O. Na DSMP bylo zjištěno, že jsou v bytě hlášeny 4 osoby. Paní K. je v důchodu, 
její dcera paní O. je evidována na ÚP v Přerově cca dva roky. Paní K. si žádá o uzavření 
nájemní smlouvy k bytu po její zemřelé matce pí. J.  Na předmětném bytě byl dluh na nájmu, 
který byl v plné výši uhrazen. Celý dluh byl evidován na zemřelou matku pí.K.  DSMP 
eviduje poplatek z prodlení ve výši 18.200,- Kč  + 1.000,- Kč soudní poplatek.  
Nájemce tohoto bytu byla p. J., která dne 15.5.2010 zemřela.Dne 10.6.2010 paní K. obdržela 
z DSMP dopis, že má vrátit byt do 30.6.2010, protože jsou na bytě dluhy na nájemném ve 
výši 27.807,- Kč + poplatky z prodlení. Nájemní smlouva byla uzavřena ve zpřísněném 
režimu, protože již v minulosti byly na bytě dluhy. V současné době je nájemné uhrazeno a 
jak je výše uvedeno, zůstává doplatit dluh na poplatku z prodlení ve výši 18.200,- Kč +  
1.000,- Kč soudní poplatek. 
 
Usnesení k bodu 2.12 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 
v Přerově, Jižní čtvr ť I/22 s paní Z.K. 
UKBZS/7/14/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
                         
2.13 V.K.– odloženo z minulé komise 
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 
1.125,-Kč (2.000,- Kč doplatila dne 15.6.2011). 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. Při rozhovoru s panem K. bylo 
zjištěno, že se k matce hodlá nastěhovat její dcera s dětmi. Bude o matku pečovat. Menší byt 
odmítla, v současném bytě chce dožít. 
                                                     
Odloženo na další jednání komise. Paní V.K. musí uhradit veškeré své závazky a dluhy 
vůči statutárnímu městu Přerov a DSMP do dalšího jednání komise. 
 
2. 14 M.D.                                                                                                                            
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Kainarova 12. Pan D. bydlí v bytě o 
velikosti 3+1 se svým bratrem. Byly provedeny 2 pokusy sociálního šetření avšak bez 
úspěchu. Nereagoval ani na 2 pozvání k jednání na OSSZ. Dle sdělení sousedky se v bytě 
zdržuje nepravidelně. V bytě bydlí jeho bratr se svoji přítelkyní. Panu D. byl ukončen nájem 
bytu, a to z důvodu neplacení nájmu po dobu delší než tři měsíce. Nájemní smlouva k bytu č. 
14 v Přerově, Kainarova 12 byla s panem D. uzavřena 1.1.2009. Došlo k přechodu nájmu ( 
pův. nájemce p. K.).U pana D. se jedná  o první případ, kdy dlužil na nájmu. Všechny 
závazky vůči DSMP jsou v současné době uhrazeny. 
 
Odloženo na další jednání komise. Oddělení SVaZ pozve bratra pana M.D. a ten se 
vyjádří, kdo v uvedeném bytě bydlí. 
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K bodu 3) Informace OSSaZ  
 
3.1 zjištění zájmu – obsazení bytu č. 7 v Přerově, Kojetínská 1830 
 
Odbor SSaZ obdržel z Domovní správy města Přerova hlášení volného bytu č. 7 v Přerově, 
Kojetínská 1830. Jedná se o jednopokojový byt v 1. poschodí v domě bez výtahu. Odbor 
SSaZ provedl průzkum na obsazení tohoto bytu. Byli obesláni tři zájemci. Zájem projevil 1 
žadatel. Byla mu umožněna prohlídka bytu. 
 
R.R. 
Pan R.  je svobodný, žije s družkou, spolu pečují o 2 nezletilé syny ve věku 3 a 1 rok. Trvalý 
pobyt pana R. je formální, v současné době žijí s družkou u její matky na ul. Na odpoledni 2, 
kde žije v  bytě  mnoho osob. Žádost o byt má podanou od 6.4.2010, pořadí 152 – 170. 
Závazky vůči městu Přerov nemá.  
 
Usnesení k bodu 3.1 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 
v Přerově, Kojetínská 1830 s panem R.R. za obvyklých podmínek.  
UKBZS/7/15/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
 
3.2 obsazení bytu č. 5 v Přerově, Kopaniny 8 – bytová náhrada po rozvodu za příspěvek 
 
Odbor SSaZ obdržel z Domovní správy města Přerova hlášení volného bytu č. 5 v Přerově, 
Kopaniny 8. Jedná se o jednopokojový byt v 1. poschodí v domě bez výtahu. Na odbor SSaZ 
se dostavila paní A.J., která má zaevidovanou žádost o poskytnutí bytové náhrady po rozvodu 
za příspěvek od  22.3.2010. Paní J. byla umožněna prohlídka bytu a paní J. má zájem o 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v Přerově, Kopaniny 8, který jí bude poskytnut jako 
bytová náhrada po rozvodu za příspěvek (120.000,- Kč).  
 
Usnesení k bodu 3.2 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 
v Přerově, Kopaniny 8 s paní A.J.  jako bytovou náhradu po rozvodu za příspěvek. 
UKBZS/7/16/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.3 obsazení bytu č. 7 v Přerově, Denisova 6 
 
Odbor SSaZ obdržel z Domovní správy města Přerova hlášení volného bytu č. 7 v Přerově, 
Denisova 6. Jedná se o jednopokojový byt v 1. poschodí v domě bez výtahu.  
Odbor SSaZ pozval paní I.H., na jednání na bytové pracoviště Magistrátu města Přerova. Má 
podanou žádost o nájem obecního bytu od 17.12.2001, pořadí 24. – 33. Nemá žádné závazky 
vůči městu Přerovu. Žije v bytě 2+1 se svým druhem panem J.Č. a dvěma nezletilými dětmi. 
V celém domě neteče voda. Mladší dcera se léčí na atopický ekzém. 
Příjmy rodiny – celkem 10.968,- Kč (přídavky na děti – 1.110,- Kč, příspěvek na bydlení – 
2.691,- Kč, příspěvek na živobytí – 7.167,- Kč) 



 9 

Odbor SSaZ navrhuje členům komise, aby byla žádost o byt paní H. přednostně řešena, a to 
konkrétně bytem č. 7 v Přerově, Denisova 6.  
 
 

Usnesení k bodu 3.3 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 
v Přerově, Denisova 6 s paní I.H. za obvyklých podmínek. Nájemní smlouva bude 
uzavřena po stavebních úpravách domu na ul. Denisova 6 v Přerově. 
UKBZS/7/17/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 

3.4 neuzavření nájemní  smlouvy k obecnímu bytu – paní H.M. 
 
1. Rada města Přerova na své schůzi dne 27.4.2011, usnesením č. 485/10/6/2011 (bod 4) 

schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v Přerově, Denisova 10 s paní M.H. 
Paní H. se dne 13.6.2011 dostavila na DSMP s tím, že podepsala „Zápis o odmítnutí 
převzetí poskytnutého bytu“. Jako důvod uvedla tíživou finanční situaci. Paní H byla 
seznámena se skutečností, že může být vyřazena ze seznamu žadatelů o nájem obecního 
bytu. 

 
 
Dle Vnitřního předpisu č. 28/05 ve znění vnitřního předpisu č. 10/06 vydaného Radou města 
Přerova, o hospodaření s obecními byty dle čl. IV Vy řazení 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. 
 
Členové komise musí rozhodnout, zda bude žádost o byt paní M.H.  vyřazena z evidence, 
nebo bude-li vrácena zpět do neschváleného seznamu. 
 
Byt č. 14 (1+1) na ul. Denisova 10 v Přerově bude poskytnut dalšímu zájemci. 
 
Usnesení k bodu 3.4 
Komise doporučuje odboru SVS, oddělení SVaZ vyřadit žádost paní M.H. z evidence 
žadatelů o obecní byt. 
UKBZS/7/18/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.5 vrácení schválené žádosti o nájem obecního bytu v Přerově paní M.D. zpět do 
neschváleného seznamu. 
 
Bytová komise na svém jednání dne 31.8.2010 schválila jmenný seznam žadatelů o uzavření 
nájemní smlouvy k jednopokojovým a dvoupokojovým bytům. Rada města Přerova na své 
schůzi dne 22.9.2010 tento seznam schválila. V těchto seznamech byli schváleni i tři žadatelé, 
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kteří měli závazky vůči městu Přerov. Postupně jak se byty uvolňovaly, byli schválení 
žadatelé řešeni. V současné době zůstala k řešení jedna žadatelka paní M.D. na poskytnutí 
dvoupokojového bytu. Když se zjišťovaly závazky vůči městu Přerov, byl zjištěn závazek u 
paní M. ve výši 4.011,- Kč. V současné době má paní M. závazek vůči městu Přerov ve výši 
19.103,- Kč za odvoz odpadu za sebe, manžela a své děti. 
Vzhledem k tomu, že do dnešního dne paní D.M. závazky vůči městu Přerov neuhradila, 
Odbor SSaZ navrhuje členům komise, aby po projednání doporučila Odboru SSaZ zařadit 
žádost paní D.M. zpět do neschváleného seznamu žadatelů o nájem obecního bytu v Přerově.   
 
Usnesení k bodu 3.5 
Komise po projednání navrhuje odboru SVS, oddělení SVaZ zařadit žádost o nájem 
obecního bytu paní D.M. zpět do neschváleného seznamu žadatelů o nájem obecního 
bytu. 
UKBZS/7/19/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.6 informace o žadatelích o nájem obecního bytu 
 - na vědomí 
 
3.7 manželé F. a  B.M. 
Žádají o přidělení většího bytu v DPS, a to konkrétně bytu č. 12 v DPS Na hrázi 32. Pan M.F. 
pobírá starobní důchod a jeho manželka plný invalidní důchod III. stupně. Společně spolu 
bydlí v garsoniéře, která je pro 2 osoby malá. Žádost o poskytnutí bytu v DPS měli manželé 
M. podanou od r. 2002. Radou města Přerova byli schváleni dne 29.4.2009 do pořadníku na 
DPS  U Strhance, Na hrázi. V únoru r. 2010 uzavřeli nájemní smlouvu ke garsoniéře v DPS U 
Strhance. Dne 22.11.2010 požádali o přidělení většího bytu. Pracovní skupina při OSSZ jejich 
žádost projednala 13.4.2011 a podala návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro soc. a 
zdravotní záležitosti na poskytnutí prvního volného bytu 1+1 v DSP U Strhance. Komise toto 
projednala dne 26.4.2011 a doporučila poskytnutí bytu 1+1 na DSP U Strhance.  V dohledné 
době se nejeví uvolnění volného bytu 1+1 na DPS U Strhance,  OSSaZ doporučuje žádosti o 
přidělení většího bytu v DPS vyhovět a podat návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní 
smlouvy k bytu č. 12 na DPS Na hrázi 32. Manželé M. vrátí doposud užívaný byt – 
garsonieru, zpět městu k dalšímu užívání. 
 
Usnesení k bodu 3.7 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 
v DPS v Přerově, Na hrázi 32 s manželi F.  a  B.M. za obvyklých podmínek a za 
podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu v DPS. 
UKBZS/7/20/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.8 informace o paní L.P. 
 
Byla již několikrát projednávána v komisi. Na 23. 6. 2011 byl nařízen výkon rozhodnutí 
exekučním vystěhováním. Paní L.P. byla dne 23. 6. 2011 vystěhována z bytu  
3.9 Zjištění zájmu – obsazení bytů 
 
Odbor SSaZ obdržel z Domovní správy města Přerova hlášení dvou volných bytů a to: 
byt č. 20 v Přerově, Denisova 6 – garsoniéra (4. patro bez výtahu) a byt č. 1 v Přerově, 
Denisova 8 – byt 1+1(bez koupelny). 
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Odbor SSaZ provedl průzkum na obsazení těchto bytů. Bylo obesláno celkem 11 žadatelů 
z neschváleného seznamu. Zájem projevili  3 žadatelé. Byla jim umožněna prohlídka bytů. Po 
prohlídce bytů projevili zájem dva žadatelé 

1.   H.M.  k bytu č. 1 v Přerově, Denisova 8 
2. K.L. k bytu č. 20 v Přerově, Denisova 6. 

 
1. H.M. 
Pan H. je rozvedený, důchodce. Trvalý pobyt je formální, v současné době uvádí pouze 
kontaktní adresu. Žádost má podanou od   3.8.2005, pořadí 114. Závazky vůči městu Přerov 
nemá. Pan H. je pracující důchodce, pracuje různě na stavbách a využívá možnosti ubytování 
na ubytovnách. Podnájem mu skončil, nemá zajištěno další bydlení. Pan H. má zájem o 
jednopokojový byt č. 1 v Přerově, Denisova 8 v přízemí. Dům na ul. Denisova 8 se bude 
opravovat, nájemní smlouva bude uzavřena až po stavebních úpravách. 
 
 
Usnesení k bodu 3.9.1 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 
Přerově, Denisova 8 s panem M.H.  za obvyklých podmínek. Nájemní smlouva bude 
uzavřena po stavebních úpravách domu na ul. Denisova 8 v Přerově. 
UKBZS/7/21/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2. K.L.  
Slečna K. je svobodná děti nemá. V současné době bydlí u babičky. Žádost o byt má podanou 
od 20.5.2005, pořadí 111. Závazky vůči městu Přerov nemá. Slečna K je zaevidovaná na ÚP 
v Přerově. Slečna K. má zájem o garsoniéru č. 20 v Přerově, Denisova 6, ve 4. poschodí. Dům 
na ul. Denisova 6 se bude opravovat, nájemní smlouva bude uzavřena až po stavebních 
úpravách. 
 
Usnesení k bodu 3.9.2  
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 
v Přerově, Denisova 6 se slečnou L.K. za obvyklých podmínek. Nájemní smlouva bude 
uzavřena po stavebních úpravách domu na ul. Denisova 6 v Přerově. 
UKBZS/7/22/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.10  zjištění zájmu – obsazení bytu 
 
Odbor SSaZ obdržel z Domovní správy města Přerova hlášení volného bytu č. 8 v Přerově, 
Jižní čtvrť I/24, vybudovaného formou půdní vestavby. Jedná se o malý dvoupokojový byt 
ve 3. poschodí v domě bez výtahu. Odbor SSaZ obeslal  10 žadatelů z neschváleného 
seznamu žadatelů o byt. Na dopis reagovaly 4 žadatelky, požadovaly prohlídku bytu. Po 
prohlídce bytu projevila zájem jedna žadatelka. 
 
V.V. 
Slečna V. je svobodná pečuje o jednoho syna ve věku 16 let. Je zaměstnaná v Gambru Přerov, 
závazky vůči městu Přerov nemá. V současné době bydlí v bytě svého přítele, se kterým si 
nerozumí. Již několikrát se obracela na bytovou komisi s žádostí o přednostní poskytnutí 
obecního bytu – žádosti nebylo vyhověno. Žádost o byt má podanou od 19.2.2001, pořadí 26. 
Jedná se o půdní vestavbu. 
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Usnesení k bodu 5.2  
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 
v Přerově, Jižní čtvr ť I/24 s paní V.V. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/7/23/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
K bodu 4) Informace DSMP 
Členové komise byli informováni o počtu bytů v majetku města Přerova 
 
 
K bodu 5) Různé 
 
5.1 Členům komise byly navrženy dva termíny příštího jednání komise, a to 6. 9. 2011 a 8. 
9.2011. Členové komise pro příští jednání komise zvolili termín 6.9.2011. 
 
5.2 Členové komise byli informování o schválení II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb a zdravotnictví ve městě Přerově pro období let 2011 – 2015. Byl schválen 
Zastupitelstvem města Přerova dne 20. června 2011, č. usnesení 222/6/7/2011. 
 

5.3 Pan Porč otevřel téma zvyšování nájmů v DPS. Zajímal se o to, proč nejdou zvýšit nájmy 
v DPS i v Přerově.  
Do DPS se často dle jeho názoru dostávají osoby, které do DPS nepatří, umístění v DPS 
neodpovídá jejich zdravotní stav. Osobám, které jsou v důsledku svého zdravotního stavu 
umístěny do DPS, a následně se jejich zdravotní stav zlepší, nelze vypovědět nájemní 
smlouvu.  
V případě, že v DPS dochází k narušování dobrých mravů ze strany nájemce bytu v DPS, lze 
toto řešit stížnostmi ostatních obyvatel DPS, přes PČR. Následně je možno dát takové osobě 
výpověď z nájmu bytu.  
 
 
Úkoly pro Odbor SVS, Oddělení SVaZ: 
- vytisknout pořadník žadatelů o obecní byt 
- zaslat nový Jednací řád komisí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 ---------------------------------------------- 
                                                                                                          Ing. Jan Slivka 
                                                                                                         předseda komise 
 
 
 
 
Zapsala: Mgr. Eva Smolková 
    organizační pracovník 
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