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Zápis č.8 

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

Rady města Přerova 

ze dne 6. 9. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka  

Ludmila Černocká  

JUDr. Petr Dutko  

Jaroslav Netopil Omluveni: 

Ing. Zdeněk Machala Pavel Grňa 

Jakub Smékal  

František Porč  

Alena Stárková Hosté 

RNDr. Václav Karabina Mgr. Dušan Hluzín 

Bc. Marta Šintáková Mgr. Romana Pospíšilová 

 Bc. Jana Žouželková 

 Antonín Čechák 

Mgr. Eva Smolková Zdeňka Novotná 

 Radek Dvořák 

 Mgr. Blanka Hrubá 

Program:  

1. Zahájení 

2. Projednání žádostí občanů odmítnutí volných bytů, pořadník - DPS 

3. Projednání žádostí občanů – obecní byty 

4. Hlášení volných bytů – průzkum zájmu o obecní byty 

5. Informace OSVaZ 

6. Informace DSMP 

7. Různé 
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K bodu 1) Zahájení 
 
Jednání komise bylo řádně svoláno na 6. 9. 2011. Jednání komise zahájil a přítomné členy a hosty 
komise přivítal předseda komise Ing. Jan Slivka. Konstatoval, že komise je usnášení schopná 
(přítomno 10 členů s hlasem rozhodujícím) a navrhl schválit program jednání tak, jak je uveden na 
pozvánce.  
UKBZS/8/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
K bodu 2)  Projednání žádostí občanů, odmítnutí volných bytů, pořadník - 
DPS 

 
V bodu 2 byla řešena problematika odmítnutí volných bytů v DPS, projednání žádostí občanů  
o přednostní poskytnutí bytu, o poskytnutí jiného bytu v DPS, sestavení návrhu pořadníku zájemců na 
poskytnutí bytu v DPS Tyršova 68. Na jednání pracovní skupiny vzešla potřeba řešit změnu 
v přijímání žádostí do DPS.   
Členové i hosté komise byli seznámeni se zápisy z jednání Pracovní skupiny při Odboru sociálních 
věcí a školství pro oblast bydlení v domech s pečovatelskou službou z 27.6.2011 a 24.8.2011. 
 
2.1 Odmítnutí volných bytů v DPS 
 
2.1.1 Volná hlášenka do DPS Tyršova 68 – odmítl nástup do DPS: 
Pan F.S. – schválen do pořadníku do DPS Tyršova v r. 2010. 
Dne 14.4.2011 byl panu F.S. nabídnut volný byt č.19 v DPS Tyršova - byl v pořadí ve schváleném 
pořadníku. Sdělil, že nemá zájem o poskytnutí tohoto bytu a neuvedl žádné zdravotní důvody. Vzal na 
vědomí, že jeho žádost dle Vnitřního předpisu bude vyřazena ze schváleného pořadníku i z celé 
evidence. (zrušeno v evidenci 28.4.2011) 
 
2.1.2 Volná hlášenka do DPS Trávník – odmítli nástup do DPS: 
a) Pan J.D.  – schválen do pořadníku DPS Trávník v r. 2010. 
Dne 17.6.2011 byl panu D. nabídnut volný byt č.4 v DPS Trávník – byl v pořadí ve schváleném 
pořadníku. Tento byt odmítl, nechce se stěhovat do DPS, chce ještě zůstat v domácím prostředí. Vzal 
na vědomí, že jeho žádost bude vyřazena z pořadníku i z evidence. 
 
b) Paní F.J.  – schválena do pořadníku DPS Trávník v r.2010. 
Dne 20.6.2011 byl paní J. nabídnut volný byt č. 4 v DPS Trávník – byla v pořadí ve schváleném 
pořadníku. Tento byt odmítla s tím, že se musí starat o svoji vážně nemocnou tchýni. Vzala na 
vědomí, že její žádost bude vyřazena z pořadníku i z evidence. 
 
Usnesení k bodu 2.1.1 a 2.1.2: 
Členové komise berou na vědomí. 
UKBZS/8/2/2011 
 



 3 

 
2.1.3 Volná hlášenka do DPS Na hrázi 32– odmítli nástup do DPS: 
Manželé L.  a Z.P.  (jsou ve schváleném pořadníku do DPS Jižní čtvrť)  
Požádali 7.2.2011 o přednostní umístění do DPS, vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu pana P. 
Pracovní skupina 13.4.2011 podala Komisi návrh na přednostní poskytnutí prvního uvolněného bytu 
v kterémkoliv DPS a Komise pro hospodaření s byty 26.4.2011 schválila přednostní poskytnutí 
prvního uvolněného bytu v kterémkoliv DPS manželům P. 
Dne 14.6.2011 byl manželům nabídnut uvolněný byt č. 12 v DPS Na hrázi 32. Tento byt si manželé 
prohlédli, odmítli ho s tím, že by potřebovali byt se sklepem. Chtějí si počkat na další uvolněný byt. 
 
Usnesení k bodu 2.1.3: 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí bytu v DPS 
manželům L. a Z.P. Komise doporučuje ponechání manželů L. a Z.P. v pořadníku na 
DPS Jižní čtvr ť. Komise souhlasí se stanoviskem Pracovní skupiny při odboru 
sociálních věcí a školství. 
UKBZS/8/3/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.1.4  Bc. L.H. - přednostní umístění v DPS Tyršova 68  
Komise pro hospodaření s byty na svém jednání 2.6.2011 znovu projednávala žádost  
pana H. o přednostní poskytnutí bytu v DPS Tyršova  a jeho žádost schválila (na jednání komise 
26.4.2011 usnesení nebylo přijato). Z důvodu, že se uvolnil byt č.31, 1+1 v DPS Tyršova, Komise 
podá Radě města Přerova 29.6.2011 návrh na uzavření nájem.smlouvy k tomuto bytu s panem Bc. 
L.H. 
 
S panem L.H.  bude uzavřena nájemní smlouva k bytu č. 31 v DPS Tyršova v Přerově. 
 
Usnesení k bodu 2.1.4: 
Komise bere na vědomí. 
UKBZS/8/4/2011 
 
2.1.5  H.D.  
Paní D.  6.6.2011 požádala, aby její žádost byla vyřazena ze schváleného pořadníku zájemců na DPS 
Jižní čtvrť zpět do evidence žádostí.  
Manželé D.  byli Radou města Přerova dne 14.10.2010 usnesením č. 4120/96/5/2010 schváleni do 
pořadníku zájemců  na poskytnutí bytu v DPS Jižní čtvrť I/25.  Pan J.D. však zemřel.  
Paní D.  uvádí, že pro ni samotnou byt 1+1 na Jižní čtvrti by byl velký, že jí stačí garsonka. V 
budoucnu by si ráda požádala o zařazení do pořadníku v DPS Trávník. Žádost má podanou od roku 
2001. 
Členové pracovní skupiny souhlasí, aby žádost paní H.D.  byla vyřazena ze schváleného pořadníku na 
DPS Jižní čtvrť zpět do evidence. 
 
Usnesení k bodu 2.1.5: 
Komise doporučuje OSVaZ vyřazení žádosti paní H.D.   ze schváleného pořadníku do 
DPS Jižní čtvr ť a zařazení její žádosti zpět do evidence. 
UKBZS/8/5/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.1.6 Hlášenka volného bytu na DPS Tyršova 68 
Členové poradního orgánu byli informováni o tom, že v současné době od 13.6.2011 je volný byt č. 22 
– garsonka – na DPS Tyršova 68. Ve schváleném pořadníku z roku 2010 již není žádný jednotlivec na 
obsazení tohoto bytu. Návrh nového pořadníku na DPS Tyršova byl projednán v Komisi pro 
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hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti až 6.9.2011 a následně projednán v Radě města 
Přerova až 5.10.2011. Aby nedošlo k velkému úniku nájmu z důvodu neobsazení tohoto bytu, byl 
proveden průzkum zájmu žadatelů o tento byt z ostatních  schválených pořadníků na DPS. 
Průzkumem bylo zjištěno, že nebyli zájemci o tento byt v DPS. Byt bude obsazen až po schválení 
pořadníku Radou města Přerova. 
 
Usnesení k bodu 2.1.6: 
Komise bere uvedené informace na vědomí. 
UKBZS/8/6/2011 
 
 
Z jednání pracovní skupiny ze dne 24. 8. 2011 
 
2.1.7 Paní L.B.   – schválena do pořadníku DPS Trávník – žádost od 21.1.2010.  
Dne 27.7.2011 nemohla přijmout volný byt  v DPS Trávník.(pořadník schválen Radou 14.10.2010). 
Došlo u ní ke zhoršení zdravotního stavu. Před 2 měsíci bylo u paní B.  zjištěno onkologické 
onemocnění, od 2.8.2011 měla být hospitalizována v nemocnici v Olomouci a podstoupit léčbu na 
hemato-onkologickém oddělení. Paní má i silnou cukrovku 4x denně si aplikuje inzulín, v r.2010 
prodělala operaci nádoru mozku.  
Paní B.  doložila potvrzení z hemato-onkologické kliniky, že není schopná stěhování do DPS z důvodu 
plánované terapie. Ošetřující lékař prosí ponechat nemocné paní B.  místo v DPS k pozdějšímu 
nastěhování. 
Paní B.  je vdova, měla 1 dceru, která zemřela. V Přerově má jen vnučku, která studuje v Ostravě. Paní 
bylí v rodinném domku, který vlastní společně se svojí sestrou. Sama obývá byt 3+1 v přízemí. Paní 
B. již není schopna se starat o rodinný domek. Její sestra byla schválena do pořadníku na DPS 
Tyršova. 
Paní by chtěla zůstat ve schváleném pořadníku. Po skončení léčby by se chtěla přestěhovat do volného 
bytu v DPS. 
Pořadník do DPS Trávník je vyčerpán (zbývá 1 žadatelka – paní V., která požaduje být vyřazena 
z tohoto pořadníku zpět do evidence), v současné době se chystá nový pořadník. 
Členové pracovní skupiny navrhují ponechat žádost paní L.B.   ve schváleném pořadníku zájemců na 
poskytnutí bytu v DPS Trávník. 
 
Usnesení k bodu 2.1.7 
Komise doporučuje OSVaZ ponechat žádost paní L.B.  ve schváleném pořadníku 
zájemců na poskytnutí bytu v DPS Trávník. 
UKBZS/8/7/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.1.8 Paní M.N.   
schválena do pořadníku na DPS Jižní čtvrť, žádost od 18.12.2008 společně s manželem.  
Dne 28.7.2011 byl paní N., která byla v pořadí ve schváleném pořadníku na DPS Jižní čtvrť, nabídnut 
menší volný byt č. 19 - 1+1 (8,30 m2 + 14,5 m2) v DPS Jižní čtvrť (pořadník schválen Radou  
29.4.2009). Paní chtěla byt vidět, což se uskutečnilo až po dovolené provozního technika z DSMP 
9.8.2011. Po prohlídce paní telefonicky sdělila, že byt přijímá. Osobně se dostavila 10.8.2011  na 
oddělení sociálních věcí a zdravotnictví k sepsání zápisu, ale sdělila, že do bytu se nemůže nastěhovat 
z finančních i zdravotních důvodů. Řekla, že byt je pro ni malý, má nemocné ledviny a ze zdravotních 
důvodů potřebuje často prát. Její nová pračka se do tohoto bytu nikde nevejde. Řekla, že se jí nevejde 
vybavení ze současného bytu do bytu v DPS (velké skříně, které nejdou rozdělit, postele). Společně se 
synem to probírali, proměřovali. Paní si musí pořídit vše nové. Paní N.  zemřel manžel, ona musela 
zaplatit pohřeb a je v současné době bez financí, rodina jí finančně nemůže pomoci.  
Dne 11.8.2011 paní N. telefonicky zavolala, že byt č. 19 na DPS na Jižní čtvrti bere. Řekla, že její 
vnučka jí přislíbila finanční pomoc. 
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Paní N. bylo sděleno, že už je pozdě, protože když 10.8.2011 písemně podepsala, že do volného bytu 
se nemůže nastěhovat, tento byt byl nabídnut dalšímu žadateli ze schváleného pořadníku, a ten volný 
byt přijal. Rovněž paní N. bylo sděleno, že volný byt na DPS se musí co nejdříve obsadit, aby 
zbytečně neunikal nájem. 
Paní byla již předtím informována, že materiály na uzavření nájemní smlouvy do DPS se předkládají  
ke schválení Radě v daných termínech.. 
Paní řekla, že měla málo času na rozmyšlenou a že měla nedostatečné informace ke službám v DPS.  
Paní bylo připomenuto, že již 28.7.2011 byla informována o volném bytě a telefonicky jí byly sděleny 
údaje z hlášenky volného bytu DSMP - jak jsou jednotlivé pokoje velké.  
Dne 15.8.2011 paní N. doložila potvrzení MUDr. Svobodové o svém zdravotním stavu. Sdělila, že se 
nemohla nastěhovat do volného bytu ze zdravotních důvodů. 
Zdravotní stav - r. 2007 mozková příhoda, nemocné ledviny, operace štítné žlázy, potíže se srdcem. 
Bydlí v obecním bytě 2+1 v přízemí, nyní u ní bydlí vnučka s malým dítětem. 
Paní by chtěla být i nadále ponechána ve schváleném pořadníku na DPS Jižní čtvrť  vzhledem k jejímu 
zdravotnímu stavu. Potřebuje rovněž mít čas, aby se psychicky vzpamatovala z úmrtí manžela.   
Pořadník na DPS Jižní čtvrť z r.2009 - na umístění do DPS čekají 3 žadatelé kromě paní N.  a 
v pořadníku z r.2010 je schváleno 12 žadatelů. 
V roce 2011 v DPS Jižní čtvrť se uvolnily 2 byty, v r.2010 také 2 byty, v r.2009 pouze 1 byt.  
Členové pracovní skupiny navrhují ponechat žádost paní M.N. ve schváleném pořadníku zájemců na 
poskytnutí bytu v DPS Jižní čtvrť. 
 
Usnesení k bodu 2.1.8 
Komise doporučuje OSVaZ ponechat žádost paní M.N.  ve schváleném pořadníku 
zájemců na poskytnutí bytu v  DPS Jižní čtvr ť. 
UKBZS/8/8/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.1.9  Paní J.V. 
Dne 18.8.2011 si podala žádost o vyřazení ze schváleného pořadníku zájemců na poskytnutí bytu 
v DPS Trávník zpět do evidence. 
Paní V. byla do pořadníku schválena Radou 14.10.2010 a dle svého požadavku byla paní zařazena na 
poslední místo v pořadníku.  
Dne 30.9.2010 si to paní rozmyslela a sdělila, že nechce do pořadníku na DPS Trávník, že má zájem o 
DPS U Žebračky. Byla seznámena s tím, že materiály již  byly odeslány a připraveny k projednání 
v Radě a nelze je změnit. Z tohoto důvodu paní nyní žádá o vyřazení z pořadníku DPS Trávník zpět do 
evidence. Má zájem o DPS U Žebračky, bude žádat o přednostní umístění.  
Paní V. bydlí v obecním bytě 2+1, ve 4. patře v domě bez výtahu. V současné době je po operaci 
kolena a stěží zvládá chůzi po točitých schodech do 4. patra.   
Členové pracovní skupiny navrhují vyřadit žádost paní J.V.  ze schváleného pořadníku zájemců DPS 
Trávník zpět do evidence.  
 
Usnesení k bodu 2.1.9 
Komise doporučuje OSVaZ vyřadit žádost paní J.V.  ze schváleného pořadníku zájemců 
na poskytnutí bytu v  DPS Trávník. 
UKBZS/8/9/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
K bodu 2.2  Projednání žádostí o přednostní poskytnutí bytu v DPS 
 
2.2.1 - manželé J. a   R.O. 
Dne 27.4.2011 požádali Odbor SSaZ o přednostní poskytnutí bytu v DPS Jižní čtvrť z důvodu 
zhoršení zdravotního stavu pana O.   Doložili i doporučení lékaře. 
Žádost mají podanou od 13.10.2004. Mají 2 děti (Přerov, Rýmařov) 
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Bytové podmínky: bydlí v obecním bytě 2+1, v 2.patře v domě bez výtahu  (uvedli, že nevrátí 
městu byt - byty jsou zde určeny k prodeji). Trvalé bydliště zde má i vnuk, který studuje VŠ v Praze. 
Důchod:  oba starobní 
Pečovatelská služba:    není zavedena 
Zdravotní stav: 
Paní O.  – artroza pravého kolene (po operaci), nyní zjištěna cukrovka. Paní O.  na domácnost již sama 
nestačí. 
Pan O. – chronické onemocnění spojené s dušností, ucpávání cév, v lednu 2011 zjištěna rakovina 
lymfatických uzlin. Je po ozařování, další ozařování v měsíci červnu. Pan O.  nesmí nic dělat, jeho 
stav je velmi špatný. 
Šetření 18.5.2011. Nemají závazky vůči městu.  
Pan J.O.   zemřel.  
Pracovní skupina nepodává návrh Komisi na přednostní poskytnutí bytu v DPS Jižní čtvrť manželům 
J.  a   R.O.   – pan O.  zemřel. 
 
Usnesení k bodu 2.2.1.: 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí bytu v DPS Jižní 
čtvr ť manželům J.  a   R.O. 
UKBZS/8/10/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.2.2   -  L.L. 
Dne 4.5.2011 si paní L.  požádala o přednostní poskytnutí bytu v DPS Trávník z důvodu zhoršení 
jejího zdravotního stavu. Požaduje DPS Trávník nebo zařazení do pořadníku DPS Trávník. Žádost má 
podanou od 8.3.2010. 
Paní je vdova, má 4 děti (Přerov, Holešov).  
Bytové podmínky: bydlí sama v obecním bytě 1+1, v 2. patře v domě bez výtahu. Byt městu nechce 
vrátit. (Byty v tomto domě nejsou určeny k prodeji). Na DSMP zjištěno, že paní L.  nemá zde 
přihlášenou žádnou další osobu. 
Důchod:  invalidní důchod-invalidita 3.stupně a vdovský důchod 
Pečovatelská služba:    není zavedena, s domácností pomáhá snacha – úklid, nákupy. 
Zdravotní stav: 
Paní L.  je držitelkou průkazky ZTP. Má potíže s klouby, špatně chodí, při chůzi používá 2 franc. hole, 
je po operaci štítné žlázy, má vysoký tlak, potíže s páteří a srdcem. V současné době má v obou 
kolenech vodu. 
Šetření 18.5.2011. Nemá závazky vůči městu. 
Ve schváleném pořadníku z r. 2010 na DPS Trávník čekají na volný byt 4 žadatelé., z toho 1 žadatelka 
asi volný byt odmítne, chce do jiného DPS.  
Pracovní skupina nepodává návrh komisi na přednostní poskytnutí bytu v DPS Trávník pro paní L.L. 
Paní L. bude řešena při sestavování nového pořadníku na DPS Trávník v září nebo říjnu 2011. 
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Usnesení k bodu 2.2.2: 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí bytu v DPS 
Trávník paní L.L. 
UKBZS/8/11/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.2.3 M.D.   (je ve schváleném pořadníku DPS Fügnerova,Mervartova) 
Dne 28.4.2011 si paní M.  požádala o přednostní poskytnutí bytu v DPS Fügnerova, Mervartova 
z důvodu zhoršení zdravotního stavu.  
Paní je zařazena ve schváleném pořadníku Fügnerova, Mervartova z roku 2009. V současné době 
je na 8. místě v tomto pořadníku. Před ní jsou žadatelé ročník 1932,1933,1938,1939. Z pořadníku z r. 
2007 nejsou umístěni 2 žadatelé ročník 1928. Mají zdravotní problémy, asi budou rušit žádost. 
V r.2009 se uvolnily pouze 3 byty v DPS Fügnerova, Mervartova, v r.2010 se uvolnily pouze 2 byty, 
v roce 2011 jen 1 byt. 
Paní M. má podanou žádost od 10.6.1999, je rozvedená, má 2 dcery  
Paní M. si podala žádost o přednostní poskytnutí bytu v DPS celkem 2x, byla tedy pracovní 
skupinou projednávána dne 27.6.2011 i 24.8.2011. Pracovní skupina ani jednou nepodala návrh 
komisi na přednostní poskytnutí bytu v DPS.  
Bytové podmínky:  vlastní byt (garsoniera), 9. patro v domě s výtahem 
Důchod:   starobní 
Pečovatelská služba:   není zavedena 
Zdravotní stav: 
Artroza IV. Stupně, velmi špatně chodí, při chůzi používá 2 franc.hole, vysoký tlak. 
Nemá závazky vůči městu. 
Pracovní skupina nepodává návrh Komisi na přednostní poskytnutí bytu v DPS Fügnerova, 
Mervartova pro paní D.M. 
 
Usnesení k bodu 2.2.3: 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí bytu v DPS 
Fügnerova, Mervartova pro paní D.M.    
UKBZS/8/12/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.2.4 – H.M. (požadavek DPS  Jižní čtvr ť – je  ve schváleném pořadníku do DPS Jižní 
čtvr ť) 
Opakovaná žádost paní H.  o přednostní umístění do DPS Jižní čtvrť se vyřešila tím, že v tomto DPS 
se uvolnil malý byt pro jednotlivce. Paní M.N. , schválená v pořadníku před paní H., tento byt ze 
zdravotních důvodů odmítla. Paní H. volný byt č.19 v DPS Jižní čtvrť 10.8.2011 přijala a dne 
23.8.2011 bylo schváleno uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 19 v DPS Jižní čtvrť v Přerově. 
 
Usnesení k bodu 2.2.4: 
Komise bere na vědomí. 
 
2.2.5 – manž. K.M.,   K.E.   (jsou ve schváleném pořadníku na DPS U Žebračky) 
Dne 15.6.2011 si manželé K. požádali o přednostní poskytnutí bytu č. 62 v DPS  
U Žebračky 18, po zesnulé paní Ch. z důvodu vysokého věku a zhoršení zdravotního stavu pana K. 
(doposud nemáme hlášenku z DSMP o tomto volném bytě). 
Manželé K. byli v r. 2010 schváleni do pořadníku do DPS U Žebračky a v současné době jsou na 4. 
místě. Z pořadníku z r.2009 čekají na byt v DPS ještě 4 manželské dvojice. 
Bytové podmínky:   bydlí v rodinném domku, ½ rodinného domku mají ve svém vlastnictví. Druhou 
½ vlastní sestra pana K., která obývá přízemí. Manželé K. bydlí  
v 1. poschodí, byt 3+1. Topení je plynové. 
Mají 1 dceru (Přerov). 
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Důchod:  oba starobní 
Pečovatelská služba:    ano- obědy 
Zdravotní stav: 
Pan K. – silná artróza, chodí pouze po bytě za pomocí 2 franc.holí, ven chodí jen málo. Venku 
používá invalidní vozík. Velké problémy má jak se dostat po schodech ven  
a zpátky do bytu. Pobírá příspěvek na péči – III.stupeň. Je schopen umístění do DPS. 
Paní K. – po zlomenině klíční kosti má málo pohyblivé rameno, vysoký tlak, málo krvinek. Paní již 
nezvládá péči o manžela a také o velký byt. 
Nemají závazky vůči městu. 
Dle informací provozního technika DSMP p.Pečeni 23.6.2011 není zatím známo, že byt č.62 po paní 
Ch. na DPS U Žebračky je volný. Musí se počkat, až proběhne dědické řízení a rodina byt vrátí. Po 
zasedání komise bylo z DSMP upřesněno, že byt č. 62 je již předán a hlášenka bude bezodkladně 
předána OSVaZ. 
Paní K. byla s tímto telefonicky seznámena a sdělila, že žádají s manželem  
o přednostní poskytnutí jakéhokoli bytu 1+1 v DPS U Žebračky, nechtějí do přízemí. 
Pracovní skupina podává návrh Komisi pro přednostní poskytnutí bytu 1+1 v DPS U Žebračky 18 pro 
manžele E. a   M.K. 
 
Usnesení k bodu 2.2.5: 
Komise podává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí druhého 
uvolněného bytu 1+1 v DPS U Žebračky 18, Přerov manželům M. a   E.K. 
UKBZS/8/13/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
Z jednání pracovní skupiny ze dne 28. 4. 2011  
 
2.2.6 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 schváleni 4.5.2010 do pořadníku na DPS Tyršova. V současné době jsou na 4. místě 
v pořadníku na DPS Tyršova s požadavkem na byt 1+1. 
Dne 11.2.2011 manželé požádali o přednostní poskytnutí bytu v DPS. Uváděli zhoršení zdravotního 
stavu obou manželů. Nebyli projednáni poradním orgánem neboť měli vůči městu Přerov závazky ve 
výši 1500 Kč za komunální odpad. 
Dne 28.6.2011 a 29.7.2011 si manželé znovu požádali o přednostní poskytnutí bytu v DPS, uvádějí 
zhoršení zdravotního stavu. Nemají žádné závazky vůči městu Přerov. 
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, důchod jí bude vyměřen až za 2,5 roku). 
Manželé žijí z důchodu pana M.: 
Výše důchodu     9.573 Kč 
Exekuce srážena z důchodu-půjčka  -  2.830 Kč 
      6.743 Kč 
výdaje celkem    -6.753 Kč (nájem 5.470 Kč,inkaso 700 Kč,plyn 583 Kč 

            (plyn platí 1x za 3 měsíce 1.750 Kč) 
zůstatek               -      10 Kč 
Společně s manželi bydlí v bytě jejich syn V, který je hlášen na úřadu práce, nepobírá žádnou dávku. 
Na adrese manželů M. je trvalé přihlášený i syn I., ale nebydlí s nimi. 
Na otázku sociální pracovnice jak žijí, když nemají příjmy, odpověděli manželé „jak se dá“. Paní M. 
sdělila, že v roce 2010 žádala o dávku hmotné nouze, ale nebyla jí přiznána. Sociální pracovnice 
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manželům doporučila, aby si o dávku znovu požádali. Sociální pracovnice se domnívá, že i když to 
manželé M. nepřiznali, finančně je asi podporuje syn z Prahy.  
Manželé sdělili, že nebudou mít peníze na kauci, budou si muset půjčit. 
Pečovatelská služba: není zavedena 
Zdravotní stav : 
Pan M. -  cukrovka III. typu, vysoký tlak, žilní onemocnění, při kterém dochází k městnání krve 
v žilách dolních končetin a v důsledku toho dochází také pohybovým obtížím, 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, růže. 
Pracovní skupina nepodává návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti 
na přednostní poskytnutí bytu v DPS Tyršova pro  manžele J. a M.M.  
 
Usnesení k bodu 2.2.6: 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí bytu v DPS 
Tyršova manželům J. a M.M. 
UKBZS/8/14/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.3 - Projednání žádostí o poskytnutí jiného bytu v domě zvl. určení v DPS 
 
2.3.1 – J.B.  a H.V. 
Pan J.B. a H.V. si dopisem 8.6.2011 znovu 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 18 nebo 
Fügnerova 1, Mervartova 9 a to co nejdříve. Obě garsonky vrátí zpět městu. 
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. Paní V. je 
držitelkou průkazky mimořádných výhod ZTP/P, potřebuje doprovod. Po bytě se pohybuje pomocí 2 
franc.holí, jinak jezdí na invalid.vozíku. 
Požadují DPS U Źebračky nebo Fügnerova, Mervartova. Sdělili, že zde jsou větší koupelny, aby se 
jim tam vešla pračka a paní V. se mohla dostat do vany. DPS Tyršovu odmítají, že paní je na vozíku a 
má to všude daleko. 
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. Průkazka ZTP/P. 
Nemají závazky vůči městu. 
Pracovní skupina podává návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní 
záležitosti na přednostní poskytnutí jiného bytu v DPS Fügnerova, Mervartova pro pana J.B. a 
H.V., za podmínky ukončení nájmu k doposud užívaným bytům. 
 
Usnesení k bodu 2.3.1: 
Komise podává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí prvního 
uvolněného bytu v DPS Fügnerova,  Mervartova pro pana J.B. a H.V. za podmínky 
ukončení nájmu k doposud užívaným bytům. 
UKBZS/8/15/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.4 Sestavení návrhu pořadníku zájemců na poskytnutí bytu v DPS Tyršova 
68 
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Na Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví je evidováno k dnešnímu dni cca 908 žádostí o poskytnutí 
bytu v domech zvláštního určení - domech s pečovatelskou službou v Přerově  
(dále jen DPS). Z pořadníku do DPS Tyršova zbývá řešit z roku 2007-  1 manželská dvojice–  
(nemohli se stěhovat ze zdravotních důvodů), z pořadníku z roku 2009 – 1 manželská dvojice (K.-
neměli na kauci) a 1 žadatelka (nemůže se stěhovat, prodělává chemoterapii), z pořadníku z r. 2010 
zbývají vyřešit 3 manželské dvojice.  
Od 13.6.2011 je hlášenka volného bytu č. 22 - garsoniéra na DPS Tyršova a v pořadníku není již 
žadatel, který by ji mohl přijmout. 
Vzhledem k tomu je třeba připravit nový návrh pořadníku zájemců do těchto DPS. 
Z oslovených 150 žadatelů  projevilo 14 žadatelů zájem o zařazení do chystaného pořadníku do DPS 
Tyršova. Byli osloveni žadatelé, kteří měli požadavek na umístění do DPS Tyršova nebo umístění 
kdekoliv nebo i do jiných DPS.  
Členové komise obdrželi seznam zájemců o umístění do DPS Tyršova 68 v roce 2011. U každého 
žadatele je uvedena podrobná rodinná, sociální i zdravotní anamnéza. V případě, že členové komise 
požadovali bližší informace o žadateli, poskytla jim je pracovnice oddělení SVaZ. 
Při sestavování návrhů pořadníků zájemců členové pracovní skupiny přihlíželi ke zdravotnímu stavu, 
věku, sociálním poměrům žadatele a k tomu, zda je příjemce pečovatelské služby (nebo ji požaduje) 
nebo zda vrátí městu doposud užívaný byt.   
Do DPS Tyršova 68 bylo členy pracovní skupiny navrženo  7 žadatelů,  návrh pořadníku členové 
komise obdrželi současně s ostatními materiály. 
 
Usnesení k bodu 2.4: 
Komise podává Radě města Přerova návrh na schválení pořadníku zájemců (příloha č. 
1) na poskytnutí bytu v DPS Tyršova 68. 
UKBZS/8/16/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/  Proti/  Zdržel se/ 
 
K bodu 2.5 – diskuse – změna přijímání žádostí do DPS  

Proběhla diskuse týkající se zpřísnění podmínek přijímání žádostí do DPS, byl navržen bodový 
systém, uzavírání smluv na dobu určitou 1 rok s tím, že s nájemníkem následně nebude uzavřena 
nájemní smlouva v případech, kdy nebudou pobírat žádnou službu. 
Současně bylo řešeno zvyšování nájmů v DPS a bezbariérových bytech. Mgr. Dušan Hluzín, Jana 
Žouželková, Antonín Čechák informovali o proběhlém jednání ve městě Šumperk.  
Problematika zvyšování nájmů v DPS a bezbariérových bytech i problematika zpřísnění podmínek pro 
přijímání žádostí do DPS budou podrobně řešeny. 

 
K bodu 3) Projednání žádostí občanů – obecní byty 
 
3.1 Manželé P. a M.L. – odloženo z minulého jednání komise 
Žádají o znovuuzaření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v Přerově, Husova 9. Bydlí v bytě 2+1. V tomto 
bytě bydlí celkem 5 osob – manželé L., syn, jeho žena a jejich syn. Paní L je zaměstnaná jako 
uklízečka, její manžel je  evidovaný na ÚP v Přerově. Syn je evidovaný na ÚP v Přerově dva roky, 
veřejnou službu nevykonává. Jeho manželka je v současné době na mateřské dovolené.V současné 
době jsou evidovány závazky vůči statutárnímu městu Přerov za odvoz komunálního odpadu ve výši 
1.000 U manželů L. se jedná již o druhý případ, kdy dlužili DSMP na nájemném. V roce 2004 dlužili 
na nájemné i službách, byla podána žaloba k soudu na ukončení nájmu. Manželé L. všechny dluhy na 
nájmu a službách uhradili, žaloba byla vzata zpět. Poslední nájemní smlouva s nimi byla uzavřena na 
dobu neurčitou. Dlužili na nájemném, obdrželi z DSMP výpověď z nájmu bytu. Dne 5.9.2011 doplatili 
závazek vůči statutárnímu městu Přerov za odvoz komunálního odpadu. 
 
Komise odložila projednání žádosti manželů P. a M.L. na další jednání komise, které se 
uskuteční dne 27.9.2011. OSVaZ zjistí dluhy manželů  
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3.2 V.K. – odloženo z minulého jednání komise 
Žádá o o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9, Kojetínská 1829. Bydlí sama v bytě o velikosti 
2+1. Paní K. je důchodkyně, je silně nedoslýchavá a neumí pořádně česky. Opatrovníkem je její syn 
Při rozhovoru s p. K., bylo zjištěno, že k matce se chystá nastěhovat její dcera i se svými dětmi, a to 
z důvodu, že bude o matku pečovat. Opakovaným šetřením se nepodařilo zjistit, zda se dcera již 
přistěhovala. Na DSMP bylo zjištěno, že v bytě je přihlášena stále jedna osoba. Na paní K.jsou 
evidovány závazky vůči statutárnímu městu Přerov, a to: dne 5.9.2011 doplatila 1.875 Kč za odvoz 
komunálního odpadu. Dále jsou na p. K. evidovány i dluhy u DSMP: vyúčtování služeb ve výši 8.860 
Kč, splatné k 30.6.2011. Dne 26.8.2011 zjištěno na DSMP, že jmenovaná 24.8.2011 zaplatila 2.500 
Kč. Zbývá doplatit za vyúčtování služeb 6.360 Kč. 
 
Usnesení k bodu 3.2 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v 
Přerově, Kojetínská 1829 s paní V.K. 
UKBZS/8/17/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.3 M.D. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Kainarova 12. Bydlí v bytě o velikosti 3+1. 
V tomto bytě bydlí společně se svým bratrem L.D.  Pan L.D. uvedl, že společně s bratrem soukromě 
podnikají ve stavebnictví, kde M. má na starost oblast Čech a on oblast Moravy. Z tohoto důvodu se 
bratr M. v místě svého trvalého bydliště zdržuje velmi málo (přijíždí dvakrát až třikrát týdně). Dne 
1.8.2011 doplatil pan M.D.  závazek 750 Kč za odvoz komunální odpadu. 
 
Usnesení k bodu 3.3 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 v 
Přerově, Kainarova 12 s panem M.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 za podmínky úhrady závazku 750 Kč pana L.D. vůči 
statutárnímu městu Přerov za odvoz komunálního odpadu do 30.9.2011. 
UKBZS/8/18/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.4 A.M. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Kozlovská 31. Bydlí v bytě o velikosti 
3+1, v tomto bytě bydlí sám, je rozvedený. Pan M. je od 30.9.2010 v evidenci ÚP v Přerově jako 
uchazeč o zaměstnání. Dle jeho sdělení nebyl z důvodu ztráty zaměstnání schopen řádně platit nájem a 
služby spojené s užíváním bytu. Jak uvedl, prvních pět měsíců pobíral od ÚP částku 13.900 Kč a z této 
částky měl velké problémy vyžít a na nájem mu nezbývaly peníze. Dále uvedl, že v současné době 
nepobírá žádné peníze, a to ani od ÚP ani není zabezpečován dávkami hmotné nouze. Na otázku, 
z čeho v současné době žije, uvedl, že žije z pojištění. Bližší informace nechtěl uvést. Dále sdělil, že si 
hledá zaměstnání v Praze. Pan M. má dluh vůči DSMP 5.800 Kč na poplatku z prodlení.  
Dne 23.8.2011 bylo v RM projednáno uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 5, Kojetínská 24, 
Přerov s panem A.M.. RM přijala následující usnesení : schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
k přístřeší v bytě č. 5 v domě č.p. 1827 v Přerově, Kojetínská č.o. 24, s panem A.M. 
 
Usnesení k bodu 3.4 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v 
Přerově, Kozlovská 31 s panem A.M. 
UKBZS/8/19/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
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3.5 O.G. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 3. Paní G. bydlí společně se svým synem 
K. v bytě o velikosti 1+1, kde ve společné domácnosti s nimi dále bydlí její dcera O.B. a její tři děti: 
Paní G. a její dcera jsou evidovány na ÚP jako uchazečky o zaměstnání. Dle sdělení žadatelky se 
společně s dcerou léčí na Crohnovo onemocnění. Veřejnou službu nevykonávají. V době provádění 
sociálního šetření byl byt velice čistý. P.G. v průběhu šetření uvedla, že dluhy spojené s užíváním bytu 
na ulici Husova, kde před tím bydlela, splácí dle svých finančních možností.  
Nájemní smlouva k přístřeší byla paní G. již 3x prodloužena. Nájemné za toto přístřeší hradí 
pravidelně. 
 
Usnesení k bodu 3.6 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší 
v bytě č. 3 v Přerově, Tovačovská 1259 s paní O.G. 
UKBZS/8/20/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7  Proti/0  Zdržel se/3 
 
3.6   S.P. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 7 v Přerově, Jižní čtvrť I/15. Bydlí v bytě o velikosti 
1+1. V bytě bydlí společně se svoji dcerou a jejím synem. Paní P. je v současné době evidována na ÚP 
v Přerově cca 2,5 roku, veřejnou službu nevykonává. Dle sdělení pracuje na dohodu o provedení práce 
v Baru Nella. Její dcera R. je na mateřské dovolené. Sociálním šetřením bylo zjištěno, že p. P. se dne 
2.7.2010 vdala, v současné době se jmenuje P. Její manžel se jmenuje L. Paní P. sňatek popírala, 
nakonec však přiznala, že se vdala. Sdělila, že neví, kde bydlí její manžel. K datu 13.7.2011 jsou 
evidovány závazky vůči statutárnímu městu Přerov v celkové výši 17.092 Kč: S.P. za odvoz 
komunálního odpadu dluží částku ve výši 1.500 Kč a její manžel p. Pluhař částku za odvoz 
komunálního odpadu ve výši 5.542 Kč a dále částku 10.050 Kč za udělené pokuty. Na DSMP je 
evidován dluh na nájmu ve výši 11.276 Kč + poplatky z prodlení.  Paní P.byla dříve nájemkyně 
obecního bytu 3+1 na ul. Malá Trávnická č.5. Na jaře letošního roku si byt vyměnila a v současné 
době je nájemce bytu 1+1 na výše uvedené adrese.  
 
Usnesení k bodu 3.7 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 7 
v Přerově, Jižní čtvr ť I/25  s paní S.P. 
UKBZS/8/21/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.7 Manželé J. a I.M. 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově, Jižní čtvrť II/15. Manželé M. bydlí se 
dvěmi dcerami L.M., nar. 1.11.1993 a A.M., nar. 26.7.2000 v obecním bytě o velikosti 3+1. Jsou 
v evidenci Úřadu práce Přerov jako uchazeči o zaměstnání.  Veřejnou službu od února letošního roku 
nevykonávají. Dcera L.M. studuje třetím rokem na Střední škole gastronomie a služeb v Přerově, obor 
kuchař-číšník. Dcera A.M. navštěvuje šestou třídu Základní školy Trávník v Přerově. Dlužili na 
DSMP na nájemném, veškeré dluhy i poplatky z prodlení uhradili. 
 
Usnesení k bodu 3.8 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 8 v 
Přerově, Jižní čtvr ť II/15  s manželi J. a I.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 poplatků ve 
výši 1.000,- Kč do 30. 9. 2011. 
UKBZS/8/22/2011 



 13 

Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.8 R.P. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č.1 v Přerově, Jižní čtvrť I/15. Bydlí společně s rodiči 
v obecním bytě o velikosti 3+1. Matka pana P., paní V.P. je ve starobním důchodu. Otec pana P., pan 
J.P. je v invalidním důchodu.Bývalá manželka pana P., paní J.P. pracuje jako učitelka a společně se 
dvěmi dcerami L. a V. bydlí u svého přítele v rodinném domě v Prosenicích. Pan R.P. podnikal na 
základě živnostenského listu. Od doby, kdy v podnikání zkrachoval, pracuje příležitostně na dohodu. 
Jelikož pan P. nebyl schopen finančně vyžít,  nastěhovali se k němu jeho rodiče, kteří mu pomáhají. 
Rodiče dříve bydleli v podnájmu.  
Pan P. má ke dni 25.8.2011 evidován dluh vůči Domovní správě města Přerova za  poplatek z prodlení 
ve výši 4.786 Kč. Na DSMP zjištěno, že nepožádal o prominutí tohoto poplatku z prodlení. 
 
Usnesení k bodu 3.9 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k  bytu č.1 v 
Přerově, Jižní čtvr ť I/15 s panem R.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 za podmínky uhrazení poplatků z prodlení do 30.9.2011. 
UKBZS/8/23/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
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3.10 T.F. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Je rozvedená.  Bydlí společně se svoji dcerou K.S. na 
ubytovně, kterou paní F.poskytl zaměstnavatel Nemocnice Přerov. Na této ubytovně bydlí od září roku 
2009. Jedná se o jednu místnost s kuchyňským koutem. Syn paní F. J.V.bydlí z důvodu 
nevyhovujících bytových podmínek u svého otce. Matku i sestru pravidelně navštěvuje. Žádost o byt 
podána 5.10.2009, pořadí 155 – 176. Paní F. pracuje na zkrácený úvazek jako zdravotní laborantka 
v Nemocnici Přerov. Od roku 2007 je invalidní důchodkyně po neurochirurgické operaci - doložila 
posudek o invaliditě OSSZ Přerov. Dcera paní F. nastoupí v září do prvního ročníku na Gymnázium 
Jana Blahoslava v Přerově. Syn paní F. bude od září navštěvovat čtvrtou třídu Základní školy Trávník. 
 
Usnesení k bodu 3.10 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 43 v 
Přerově, Jižní čtvr ť II/13 s paní T.F. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/8/24/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.11 M.S. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Paní M.S.bydlí v podnájmu společně se svými dvěma 
syny, A.S. a R.S. Žádost o byt má podanou od 5.1.2005, pořadí 63 – 76. Paní S. je cca 2 roky vedena 
ÚP Přerov, vykonává veřejnou službu. Jmenovaná se léčí na onemocnění štítné žlázy, a dle jejího 
sdělení také dochází k psychiatrovi. Dále také sdělila, že děti se léčí na alergii a obě mají poruchu 
růstu, ze zdravotních důvodů mají odklad školní docházky. Paní S. byla oslovena v průzkumu zájmu o 
3 obecní byt 1+1 a garsoniéra v Přerově. O žádný byt neprojevila zájem.  
 
Usnesení k bodu 3.11 
Komise podává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí prvního 
uvolněného obecního bytu 2+1 paní M.S. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/8/25/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/2 
 
3.12 I.P. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Bydlí společně se svými dcerami N. a R. v Azylovém 
domě pro matky s dětmi v Přerově, na ul. 9.května, kde obývají jednu místnost. Manžel O. bydlí různě 
po svých příbuzných. Paní P. uvedla, že je evidovaná na ÚP v Přerově cca pět let. Veřejnou službu 
nevykonává. Manžel je v částečném invalidním důchodu. Dále sdělila, že její manžel se léčí na 
onemocnění vysokého krevního tlaku, na cukrovku a na vážné onemocnění zraku, kde toto 
onemocnění dosahuje úrovně slepoty. Paní P. i dcery jsou zdravé. Žádost má podanou od 22.6.2011, 
pořadí 177 – 188. K datu 11.7.2011 má evidován závazek vůči statutárnímu městu Přerov za odvoz 
komunálního odpadu na manžela O.P., a to ve výši 423,-Kč. Příjmy činí 19. 600 Kč. 
 
Usnesení k bodu 3.12 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu 
paní I.P. 
UKBZS/8/26/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
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3.13 L.L. 
Žádal o poskytnutí jiného obecního bytu. Dne 17.8.2011 zemřel. Manželé L. společně bydleli v bytě 
1+1. Chtěli menší byt, tento byt je pro ně velký.  
 
OSVaZ sdělí paní L., že žádost do komise si musí podat přímo ona po vyřízení přechodu 
nájmu na DSMP. 
 
3.14 J.O. 
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Bydlí ve společné domácnosti se svojí družkou M.M. a třemi 
dětmi: J., R. a I. Ve společné domácnosti s nimi dále bydlí jeho rodiče. Veřejnou službu nevykonává. 
Dle sdělení pana O. je syn ve věku čtyř let dlouhodobě léčen na závažné onemocnění pohybového 
aparátu, má za sebou tři operace a další jej čeká cca za šest měsíců. Dcera ve věku tří let je po 
mozkové obrně a trpí mentální retardací. Syn ve věku šesti let se dle jeho sdělení léčí na astma a na 
lehčí onemocnění ledvin. 
  
Usnesení k bodu 3.14 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na poskytnutí jiného obecního bytu panu 
J.O. 
UKBZS/8/27/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.15 A.H. 
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Pan A.H. bydlí v obecním bytě o velikosti 1+1 společně 
s manželkou, paní R.H. a dvěmi vnučkami P.B. a J.Č. Pan A.H. je v evidenci uchazečů o zaměstnání 
na Úřadu práce v Přerově, veřejnou službu ze zdravotních důvodů nevykonává. Paní R.H. je v plném 
invalidním důchodu.Vnučky P.B. a J.Č. byly manželům H. svěřeny soudně do péče. Nezletilá P. B. 
bude od září studovat prvním rokem na Střední škole gastronomie a služeb v Přerově, obor kuchař-
číšník. Nezletilá J.Č.navštěvuje Mateřskou školku Na Odpoledni v Přerově. Dne 5.9.2011 pan A.H. 
uhradil nájem za červenec i srpen. 
 
Usnesení k bodu 3.15 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na poskytnutí jiného obecního bytu panu 
A.H. 
UKBZS/8/28/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.16 Ž.S. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Uvádí, že společně se svými třemi dětmi Z., T. a J., bydlí 
v bytě u své babičky na ulici Kojetínská. Žádost má podanou od 6.10.2003, pořadí 45 – 62. Dne 
4.8.2011 bylo provedeno šetření na uvedené adrese na ulici Kojetínské, kde bylo zjištěno, že p. S. se 
zdržuje na ulici Husova č. 15 u svých rodičů. Téhož dne bylo provedeno sociální šetření na ulici 
Husova č. 15, Přerov. Na této adrese byla výše jmenovaná zastižena. P. S.sdělila, že bydlela 
v Azylovém domě  pro matky s dětmi. Bydlela zde již dlouho, a proto musela odejít. Telefonicky bylo 
jednáno se sociální pracovnicí Azylového domu pro matky s dětmi, která uvedla, že paní S. byl 
ukončen nájem z toho důvodu, že přestala hradit poplatky spojené s ubytováním a k dnešnímu dni 
stále dluží na těchto poplatcích částku ve výši 7.000 Kč. Paní S. je invalidní důchodkyně a nepodařilo 
se zjistit na základě jakého onemocnění. 
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Usnesení k bodu 3.16 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu 
paní Ž.S. 
UKBZS/8/29/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.17 V.H. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. V místě bydliště bylo zjištěno, že tuto žádost do komise 
psala jeho matka, se kterou bylo jednáno a tuto informaci při jednání sdělila. Dále uvedla, že syn je již 
delší dobu na Slovensku, kde má svoji přítelkyni. Další informace odmítla sdělit. Žádost podána 
8.8.2007, pořadí 140 – 154. Jsou evidovány závazky vůči statutárnímu městu Přerov, a to za odvoz 
komunálního odpadu ve výši 750 Kč k datu 5.8.2011 + poplatek z prodlení 200 Kč.      
 
Usnesení k bodu 3.17 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu 
panu V.H. 
UKBZS/8/30/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.18 R.B. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Paní R.B. bydlí v podnájmu společně s druhem, panem 
L.L. a třemi nezletilými dětmi: F.B., R.B. a J.B. Žádost o byt podána 15.12.2005, pořadí 77 – 96. 
Pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí – 6.196 Kč, doplatek na bydlení 1.635 
Kč, dávky SSP – soc. příspěvek 3.175 Kč, přísp.na bydlení  
2.359 Kč, přídavky na děti 1.720 Kč (7.254 Kč celkem). K datu 16.8.2011 byly zjištěny závazky vůči 
statutárnímu městu Přerov u pana L.L. 3.991 Kč za komunální odpad a 300 Kč na pokutách. 
 
Usnesení k bodu 3.18 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu 
paní R.B.  
UKBZS/8/31/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.19 E.B. 
Žádá o znovuzařazení žádosti do evidence uchazečů o obecní byt. Žádost si podala v r. 2004. 
Vzhledem k tomu, že se p. B. nedostavovala k aktualizaci své žádosti, byla její žádost v r. 2009 
vyřazena z evidence. Paní B. má závazky vůči statutárnímu městu Přerov, a to za komunální odpad ve 
výši 4.026 Kč a za pokuty 400 Kč, 6.092 Kč za dávky, které musí vrátit. 
 
Usnesení k bodu 3.19 
Komise nedoporučuje opětovné zařazení žádosti o poskytnutí obecního bytu paní E.B. 
zpět do evidence žádostí o poskytnutí obecního bytu. 
UKBZS/8/32/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.20 K.P. 
Žádá poskytnutí jiného obecního bytu. Je svobodná, bydlí společně se svými dvěma syny M.S. a T.S. 
v bytě o velikosti 2+1. Paní P. je jeden rok evidovaná na ÚP v Přerově jako uchazeč o zaměstnání.  
Veřejnou službu nevykonává. Výše jmenovaná si žádá o poskytnutí jiného obecního bytu, protože ve 
stávajícím bytě má málo místa. Paní P.sdělila, že syn M. se léčí na alergii a syn T. má oslabenou 
imunitu. Dále sdělila, že otec dětí pracuje jako pokrývač a na děti přispívá měsíčně 20.000 Kč. S dětmi 
a ženou nebydlí. 
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Usnesení k bodu 3.20 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na poskytnutí jiného obecního bytu paní 
K.P.  
UKBZS/8/33/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.21 H.O. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Je rozvedená, bydlí různě po příbuzných se svým synem 
R.. R. po prázdninách nastupuje do první třídy na ZŠ B. Němcové. Dle jejího sdělení se paní O. léčí na 
psychické potíže (mentální retardace). Jak uvedla, je v plném invalidním důchodu. V průběhu 
sociálního šetření výše jmenovaná sdělila, že do měsíce srpna roku 2010 bydlela v Azylovém domě 
pro matky s dětmi v Přerově. Zde s ní již nebyla uzavřena nová smlouva z důvodu dlouhodobého 
ubytovávání, a tak musela se synem odejít. V současné době bydlí různě po příbuzných. Žádost 
podána v r. 2003, pořadí 45 – 62.  Na Azylovém domě bylo zjištěno, že výše jmenovaná se zde 
chovala nepatřičným způsobem. Byla jí písemně několikrát dána výstraha, že s ní bude o ukončena 
smlouva z důvodu nevhodného chování, avšak výstrahy neakceptovala.     
 
Usnesení k bodu 3.21 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu 
paní H.O.  
UKBZS/8/34/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.22 D.D. 
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. 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. Paní D. uvedla, že 
je v současné době evidovaná na ÚP v Přerově cca 1 měsíc. Ze zaměstnání byla propuštěna z důvodu 
nadbytečnosti. Dle sdělení p. D. je její dcera se svým druhem  evidována na ÚP v Přerově. Vykonávají 
veřejnou službu. Paní D. žádá o poskytnutí jiného bytu z důvodu nedostatku místa ve stávajícím bytě. 
K datu 13.7.2011 jsou evidovány závazky vůči statutárnímu městu Přerov za odvoz komunálního 
odpadu, a to: D.D. 375 Kč, L. 750 Kč, F.M. 3.944 Kč, K. 750 Kč a B. 750 Kč. 
 
Usnesení k bodu 3.22 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na poskytnutí jiného obecního bytu paní 
D.D. 
UKBZS/8/35/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.23 Z.Z. 
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Bydlí sama v bytě o velikosti 1+1. Paní Z. je ve starobním 
důchodu. Dle jejího sdělení je byt pro ni samotnou velký. Obývá pouze prostor kuchyně, kde má i 
válendu. Paní Z. dále uvedla, že platí vysoký nájem a nezůstanou jí peníze na potřebné léky. Léčí se na 
astma a na cukrovku. Čtyřikrát denně si musí píchat insulin. V bytě se topí plynem. Dle sdělení paní Z. 
jí činí tento způsob vytápění zdravotní problémy vzhledem k onemocnění astmatem. Od r. 2003 má 
podanou žádost na umístění do DPS. Je vedena v evidenci uchazečů, v pořadníku zatím zařazena není, 
neměla zájem. 
 
Usnesení k bodu 3.22 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na poskytnutí jiného obecního bytu paní 
Z.Z. 
UKBZS/8/36/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
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K bodu 4) Hlášení volných bytů – průzkum zájmu o obecní byty 
 
4.1 Oddělení SVaZ – zjištění zájmu -  obsazení bytu č. 7 v Přerově, Škodova 33 
 
Oddělení SVaZ obdrželo z Domovní správy města Přerova hlášení volného bytu č. 7 v Přerově, Škodova 33. 
Jedná se o jednopokojový byt v 2. poschodí v domě bez výtahu. Oddělení SVaZ provedlo průzkum na 
obsazení tohoto bytu. Bylo obesláno 33 zájemců. Zájem projevili 3 žadatelé. Byla jim umožněna prohlídka 
bytu. Po prohlídce neměl o volný byt nikdo zájem. 
 
4.2 Oddělení SVaZ – zjištění zájmu – obsazení bytu č. 8 v Přerově, gen. Štefánika 6 
 
Oddělení SVaZ obdrželo z Domovní správy města Přerova hlášení volného bytu č. 8 v Přerově, gen. Štefánka 
6. Jedná se o garsonieru ve 2. poschodí v domě bez výtahu. Oddělení SVaZ provedlo průzkum na obsazení 
této garsoniery. Bylo obesláno 33 zájemců. Zájem projevili 4 žadatelé. Byla jim umožněna prohlídka bytu. Po 
prohlídce neměl o volnou garsonieru nikdo zájem. 
 
K bodu 4.1 a 4.2 – v současně době pokračuje zjišťování zájmu o výše uvedené obecní 
byty. 
 
4.3 Oddělení SVaZ – zjištění zájmu – obsazení bytu č. 3 v Přerově, Kojetínská 28/1829 
 
Oddělení SVaZ obdrželo z Domovní správy města Přerova hlášení volného bytu č. 3 v Přerově, Kojetínská 
28/1828. Jedná se o jednopokojový byt v přízemí. Oddělení SVaZ provedlo průzkum na obsazení tohoto bytu. 
Bylo obesláno 10 zájemců. Zájem projevili 2 žadatelé. Byla jim umožněna prohlídka bytu. Po prohlídce 
projevil zájem 1 žadatel. 
 
K.E. 
Paní K. je svobodná, pečuje o jednoho syna ve věku 4 let. Trvalý pobyt je formální, v současné době bydlí se 
svým synem na ubytovně ve Zlíně. Žádost o byt má podanou od 31.3.2008, pořadí 140 – 154. Závazky vůči 
městu nemá, byly doplaceny. 
 
Usnesení k bodu 4.3 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, 
Kojetínská 28/1828 s paní E.K. za obvyklých podmínek. 
UKBZS/8/37/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
4.4 Oddělení SVaZ – zjištění zájmu – obsazení bytu č. 43 v Přerově, Jižní čtvr ť II/13 
 
Oddělení SVaZ obdrželo z Domovní správy města Přerova hlášení volného bytu č. 43 v Přerově, Jižní 
čtvrť II/13. Jedná se o jednopokojový byt ve 3. poschodí v domě bez výtahu. Oddělení SVaZ provedlo 
průzkum na obsazení tohoto bytu. Bylo obesláno 29 zájemců. Zájem projevilo 5 žadatelů. Byla jim 
umožněna prohlídka bytu. Po prohlídce projevili zájem 3 žadatelé. 
 
F.T. 
Paní F. je rozvedená, v současné době se zdržuje na ul. Dvořákova 73. Jedná se o ubytovnu 
Nemocnice Přerov, kde paní pracuje na zkrácený pracovní úvazek jako laborantka. Od r. 2007 je 
invalidní důchodkyně po neurochirurgické operaci. Má 2 děti, dcera K.S. bydlí společně s matkou na 
ubytovně a syn J. z důvodů nevyhovujících bytových podmínek bydlí u svého otce . Žádost podána 
5.10.2009, pořadí 155 – 176. Závazky vůči městu nemá.  
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Ing. M.L.   
Pan M. je svobodný. Bydlí společně s matkou a 2 sourozenci. Je OSVČ. Žádost o byt má podanou od 
13.12.1999, kdy ještě studoval. Pořadí 26 – 36. Závazky vůči městu nemá. 
 
N.T. 
Pan N. je ženatý. Trvalý pobyt je formální, v současné době bydlí společně s manželkou u své matky 
Je OSVČ. Žádost o byt má podanou od 29.1.2004, pořadí 63 – 76. Závazky vůči městu nemá, byly 
23.8.2011 doplaceny. 
 
Komise v bodu 3.10 usnesením UKBZS/8/24/2011 podala Radě města Přerova návrh na 
uzavření nájemní smlouvy k bytu č.43 v Přerově, Jižní čtvr ť II/13 s paní T.F. 
 
K bodu 5) Informace OSVaZ 
 
5.1 Sourozenci P. a Y.M. 
 
Žádosti sourozenců P. a Y.M. o opětovné uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 v Přerově, Jižní čtvrť 
II/10 adresované Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti ze dne 1.7.2011 a 
primátorovi města Přerova ze dne 20.7.2011 byly dne 27. 7. 2011 projednávány v Radě města Přerova. 
Rada města Přerova, přijala následující usnesení:  
 
740/15/6/2011  Sourozenci P. a Y.M. 
Rada města Přerova po projednání neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 24 v Přerově, 
Jižní čtvrť II/10 se sourozenci P.a Y.M. 
 
5.2 Střevotour, Den diabetu 
 
Zdravotně – preventivní akce „Střevotour“ 
Dne 24. 6. 2011 proběhla na náměstí TGM v Přerově zdravotně – preventivní akce „Střevotour“, která 
měla za cíl upozornit na nedostatečnou prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku v ČR. Akci 
organizačně zajišťoval Odboru sociálních služeb a zdravotnictví MMPr, Nemocnice Přerov a 
občanské sdružení Onkomaják z Frýdku Místku. Částka za pronájem makety tlustého střeva byla 14 
400,- Kč. 
 
5.3  Pochod Dělnické strany sociální spravedlnosti 
 
Dne 25.6.2011 proběhl ve městě Přerově pochod Dělnické strany sociální spravedlnosti. Současně ve 
dvoře na ulici Husova probíhala akce (koncert) Romů. Pochod DSSS proběhl bez problémů. Nikdo 
nebyl zraněn, nedošlo k žádným škodám. Pochodu se zúčastnilo okolo 150 – 200 radikálů. Koncert ve 
dvoře na ulici Husova navštívilo přibližně 300 lidí a 100 členů hnutí Antifa (se zabývá propagačními, 
informačními a praktickými formami boje s neonacismem a ultrapravicí). 
Jana Žouželková informovala o skupině Tour de dvůr. Upozornila na možné problémy v souvislosti se 
soudním řízením, týkajícího se napadení muže romskými občany v hospodě v Husově ulici. Toto 
soudní řízení má proběhnout v měsící září. 
 
5.4  Využití finančních prostředků OSVaZ  
 
Na OSVaZ byla alokovaná částka 28 000,- Kč na prevenci v oblasti zdravotnictví. Částka 14 400,- Kč 
byla již využita na pronájem makety tlustého střeva na akci „Střevotour“. Zbývá tedy využít částku 
13 600,- Kč. Členové i hosté komise na příštím jednání komise sdělí své návrhy, jak tuto částku 
efektivně využít.  
 



 20 

5.5  Zvyšování nájmů v DPS, v bezbariérových bytech 
 
Mgr. Dušan Hluzín, Jana Žouželková, Antonín Čechák, sdělili členům a hostům komise informace o 
zvyšování nájmů v DPS a v bezbariérových bytech. Informovali o proběhlém jednání ve městě 
Šumperk. Problematika zvyšování nájmů bude i nadále řešena. 
 
5.6  Informace o žadatelích – projednání v komisi, v RM 
 
Členové komise byli seznámeni s informacemi o žadatelích, u kterých komise podala návrh RM, a u 
kterých RM schválila uzavření nájemní smlouvy k obecním bytům. 
 
5.7 Informace o dvou účelových dotacích 
 
Sdružení Linka bezpečí 
Na OSVaZ byla doručena žádost Sdružení Linka bezpečí o poskytnutí finanční dotace ve výši 5.000 
Kč. Tuto dotaci chce Sdružení Linka bezpečí použít na nájemné prostor včetně nákladů spojených 
s užíváním předmětu nájmu Sdružení Linky bezpečí na adrese Ústavní 91/95, Praha 8. Poskytnutí této 
účelové dotace bylo dne 23. 8. 2011 projednáno v RM, dne 5.9.2011 v ZM, kde byla tato dotace 
schválena. 
 
Domov pro seniory Tovačov 
OSVaZ obdržel žádost Domova pro seniory Tovačov o poskytnutí účelové dotace z důvodu 
poskytování sociální služby domov pro seniory i občanům města Přerova. Jednalo by se o účelovou 
dotaci ve výši 208 956 Kč pro 11 uživatelů s trvalým pobytem ve městě Přerově. Poskytnutí účelové 
dotace bylo projednáno dne 23.8.2011 v RM, kdy RM doporučila neschválit poskytnutí účelové dotace 
Domovu pro seniory v Tovačově. Dne 5.9.2011 bylo poskytnutí této dotace projednáno v ZM – nebyla 
schválena. 
 
5.8 Informace o zvýšení úhrad za stravování v Domově pro seniory, Kabelíkova 14a, 
Přerov a Denním pobytu, Purkyňova 16, Přerov 
 
Dne 23. 8. 2011 bylo v RM projednáno a schváleno zvýšení úhrad za stravování v Domově pro 
seniory v Přerově a v Denním pobytu v Přerově. Obě tyto sociální služby spadají pod Sociální služby 
města Přerova, p.o. V Domově pro seniory se jedná o zvýšení úhrady za stravování ze 135 Kč a 139 
Kč/ den a v Denním pobytu z 53 Kč na 57 Kč/oběd. Ke zvýšení úhrady za stravování dochází 
v důsledku změny dodavatele stravy. Tímto dodavatelem je Eurogastro, společné stravování a služby, 
s.r.o., Olomouc. 
 
6) Informace DSMP 
 
6.1 Členové komise obdrželi seznam bytů v majetku města 
- na vědomí 
 
6.2 manželé L.a R.B. – informace pana Antonína Čecháčka k žádosti ze dne 28.9.2011 
předložené na komisi dne 6.9.2011. 
- odloženo na další jednání komise 
                       
7) Různé 
 
7.1 Seznam žadatelů o poskytnutí obecního bytu dle pořadí 
- členové i hosté komise obdrželi seznam žadatelů o poskytnutí obecního bytu          
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7.2 Jednací řád komisí Rady města Přerova 
- členové i hosté komise obdrželi Jednací řád komisí Rady města Přerova 
 
7.3 Termíny komisí 
Jednání komise budou probíhat: 27.9.2011, 25.10.2011, 29.11.2011. Místnosti budou 
upřesněny.  
 
 
 
 
                     
 
 
           ---------------------------------------                                                           ---------------------------------------------- 

                   zapsala                                                                             Ing. Jan Slivka 
          Mgr. Eva Smolková                                                                předseda komise 
        organizační pracovník  
 
 
 
 
Rozdělovník:   členové komise 

hosté komise 
kancelář primátora 
Rada města Přerova 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Příloha č.1 
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Návrh pořadníku zájemců r. 2011 – DPS  Tyršova 68 
Poř. Příjmení, jméno  Datum  Rok  Příslib    Pozn. 
 adresa trv. pobytu  podání žád. naroz.  obce____________ 

 

 

1. U. B.    31.3.2009   -   
   

 

2. E.M.    1.7.2010   - 
  

3. manželé 
           Ing.J.J.    12.1.2011   - 
           J.I.    12.1.2011  
  

4. K.V.    4.4.2001   -     byt 1+1 
  

5. D.J.    27.3.2008   - 
  

6. T.L.    30.9.2010   - 
  

7. H.J.    29.3.2011  
     

 

 

 

 

 

 

 

 


