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Zápis č.9 

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

Rady města Přerova 

ze dne 27. 9. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka  

Ludmila Černocká  

JUDr. Petr Dutko  

Jaroslav Netopil Omluveni: 

Pavel Grňa Ing. Zdeněk Machala 

Jakub Smékal  

František Porč  

Alena Stárková Hosté 

RNDr. Václav Karabina Mgr. Dušan Hluzín 

Bc. Marta Šintáková Bc. Jana Žouželková 

 Antonín Čechák 

 Zdeňka Novotná 

Mgr. Eva Smolková Radek Dvořák 

 Mgr. Blanka Hrubá 

  

Program:  

1. Zahájení 

2. Projednání žádostí občanů - obecní byty 

3. Informace OSVaZ a DSMP 

4. Různé 
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K bodu 1) Zahájení 
 
Jednání komise bylo řádně svoláno na 27. 9. 2011. Jednání komise zahájil a přítomné členy    
a hosty komise přivítal předseda komise Ing. Jan Slivka. Konstatoval, že komise je usnášení 
schopná (přítomno 9 členů s hlasem rozhodujícím) a navrhl schválit program jednání tak, jak 
je uveden na pozvánce.  
UKBZS/9/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 

 
K bodu 2) Projednání žádostí občanů – obecní byty 
 
2.1 Manželé P. a M.L. 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu. Bydlí v bytě          o velikosti 2+1. V tomto 
bytě bydlí celkem pět osob, a to: výše jmenovaní manželé L.  Paní L. je zaměstnaná jako 
uklízečka, její manžel je  evidovaný na ÚP v Přerově. Syn P. je evidovaný na ÚP v Přerově 
dva roky, veřejnou službu nevykonává. Jeho manželka je v současné době na mateřské 
dovolené. V době provádění sociálního šetření byl byt velice čistý, vybavení domácnosti je na 
dobré úrovni. K datu 16.9.2011 nejsou vůči statutárnímu městu Přerov evidovány žádné 
závazky. K 16.9.2011 je evidován dluh na Domovní správě města Přerova, a to poplatek 
z prodlení ve výši 8.644,- Kč. Budou znovu žádat o jeho prominutí, protože vůči městu již  
nemají žádný závazek. 
 
Usnesení k bodu 2.1 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6   
v Přerově, Husova 9 s manželi P. a M.L.  
UKBZS/9/2/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.2 J.H. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Bydlí společně se svojí družkou N. v bytě matky 
své družky. Byt je velikosti 2+1. V tomto bytě bydlí celkem čtyři osoby. Žádost o byt podána 
1.12.2010, pořadí 190 – 203. Pan H. je v současné době na rodičovské dovolené a jeho družka 
je evidována na ÚP v Přerově cca dva roky. Veřejnou službu nevykonává. Jak bylo v průběhu 
šetření zjištěno, matka p. P. se pohybuje pomocí invalidního vozíku a jak sama uvedla, svoji 
dceru ani jejího druha v bytě nechce. Ke dni 6.9.2011 byl evidován závazek vůči statutárnímu 
městu Přerov ve výši 750,-Kč za odvoz komunálního odpadu na jméno P.N. (družka). Ke dni 
27.9.2011 zjištěno, že poplatek za odvoz komunálního odpadu na jméno P.N. je uhrazen. 
 
Usnesení k bodu 2.2 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu 
panu J.H. 
UKBZS/9/3/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
 
2.3 E.G. 
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Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Je ženatý, společně s manželkou, paní D.G. 
bydlí v podnájmu v bytě 2+1. Žádost o byt podána 22.1.1999, pořadí 15 – 22. Manželé G. 
jsou vedeni na Úřadu práce v Přerově jako uchazeči  o zaměstnání. Paní G. vykonává 
veřejnou službu, její manžel ze zdravotních důvodu ne. Nájemní smlouvu mají manželé G. 
uzavřenou do 30.9.2011. Paní G. uvedla, že majitelka smlouvu již prodloužit nechce z důvodu 
prodeje bytu. Byl oslovován při průzkumu zájmu o obecní byt na ulici Škodova. O uvedený 
byt nemá zájem. 
 
Usnesení k bodu 2.2 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu 
panu E.G. 
UKBZS/9/4/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.4 S.P. 
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Bydlí v bytě o velikosti 2+1. V tomto bytě bydlí 
celkem šest osob, z toho čtyři děti: dále pak druh pí P., p. H.G.  Paní P. uvedla, že je invalidní 
důchodkyní. Má přiznaný invalidní důchod III. stupně, dále se léčí na astma. Doložila 
lékařskou zprávu. Dále sdělila, že 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, kdy prodělal silný 
infarkt. Dcera S., se léčí na revma. Po celém bytě je viditelná plíseň, která je zaviněna 
převážně špatným větráním. K datu 19.9.2011 je evidován dluh na Domovní správě města 
Přerova ve výši 1.219,- Kč za poplatek z prodlení a dluh 4.960,- Kč za vyúčtování služeb za r. 
2010.                                                                
 
Usnesení k bodu 2.4 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na poskytnutí jiného obecního bytu paní 
S.P. 
UKBZS/9/5/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.5 Manželé A.  a  N.H. 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu Bydlí v bytě 2+1 se svými dvěma dětmi a 
J.H..  Paní H..  je v současné době na rodičovské dovolené, její manžel A.H. se dne 5.4.2011 
vrátil z VTOS, kde byl od 5.3.2007 a v současné době je evidován na ÚP v Přerově. Veřejnou 
službu zatím nevykonává. V době provedení sociálního šetření bylo zjištěno, že byt je 
udržovaný v čistotě, ale vybavení je velice skromné. V prostoru oken po celém bytě se 
nachází plíseň, okna jsou ve velice špatném technickém stavu. Okna není možné otevřít, 
pokud se to podaří, tak není možné je zavřít. V průběhu šetření p. H. uvedl, že veškerý dlužný 
nájem uhradil a má podanou žádost o prominutí poplatku z prodlení. K datu 19.9.2011 je 
evidován dluh vůči Domovní správě města Přerova na poplatku z prodlení ve výši 6.777,- Kč, 
požádali o jeho prominutí.                                                        
 
 
 
Usnesení k bodu 2.5 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 
v Přerově, Kojetínská 1827, s manželi A. a N.H.  na dobu určitou ½ roku s možností 
prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky 
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s možností prodloužení na dobu neurčitou za podmínky úhrady poplatku z prodlení, 
popř. jeho neprominuté části do 19.10.2011. 
UKBZS/9/6/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.6 E.T. 
Žádá o znovuzavření nájemní smlouvy k bytu Je rozvedená, v obecním bytě bydlí společně se 
dvěmi nezletilými Obě děti navštěvují Základní školu Za Mlýnem. Paní Tomancová je vedena 
na Úřadu práce v Přerově jako uchazečka o zaměstnání. Její bývalý manžel jí neplatil 
výživné, dostala se do tíživé finanční situace. 
 
Usnesení k bodu 2.6 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 
v Přerově, Kopaniny 8 s paní E.T.  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/9/7/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
Na jednání komise se dostavil pan Pavel Grňa. 
 
2.7 manželé L. a R.B. 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu .Bydlí v bytě o velikosti 1+1. Mají dítě, které 
je v současné době umístěno v dětském domově. Manželé B. jsou oba v evidenci ÚP 
v Přerově. Veřejnou službu vykonává pouze pí B.. Nájemní smlouva byla ukončena na 
základě stížností obyvatel domu, kteří si stěžují na rušení nočního klidu ze strany manželů B. 
Dne 2.6.2011 podala komise RM Přerova návrh na znovuuzavření nájemní smlouvy, a to ve 
zpřísněném režimu. Z důvodu dalších stížností neuzavřela DSMP nájemní smlouvu s manželi 
L. a R.B.  nájemní smlouvu k výše uvedenému bytu. 
 
Usnesení k bodu 2.7 
S ohledem na usnesení Rady města Přerova č. 695/14/6/2011 ze dne 29.6.2011 komise 
doporučuje Domovní správě města Přerova uzavřít nájemní smlouvy k bytu č. 13 
v Přerově, Jižní čtvr ť II/5 s manželi L. a R.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, za podmínky úhrady nájmu za měsíc srpen. 
UKBZS/9/8/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.8 M.M. 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu . Tento byt patřil matce paní M., která 
zemřela. Manželé M. bydleli v Kokorách, kde vlastnili rodinný dům. O ten přišli kvůli 
dluhům. Paní M. je vedena v evidenci ÚP v Přerově a pan M. je zaměstnán jako vrátný a 
pobírá částečný invalidní důchod. Manželé M. v současné době bydlí na zahradě na Žernavě. 
Při místním šetření v domě na ulici nám. Svobody č. 4 v Přerově bylo jednáno s p. O., která 
uvedla, že manželé M. v domě nebydlí a nikdy nebydleli. V bytě v Přerově, nám. Svobody   4 
otevřel pan O. který sdělil, že manželé M. v bytě nebydlí a nemá na ně žádný kontakt. Při 
následném jednání s manželi M.  paní M. uvedla, že v bytě bydlí její dcera se svojí dcerou a 
druhem. Dle jejího sdělení pan M. zhruba před měsícem prodělal slabou mozkovou příhodu. 
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Usnesení k bodu 2.8 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 
v Přerově, Náměstí Svobody 4, s manželi L. a R.M. 
UKBZS/9/9/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.9 K.Z. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu . Nájemní smlouva s panem K.Z. byla 
uzavřena k výše uvedenému bytu jako bytová náhrada po rozvodu za příspěvek. Pan Z. je 
rozvedený, v bytě bydlí sám. Jedná se o garsonieru. Pan Z. je v současné době evidovaný na 
ÚP v Přerově. Dle sdělení se léčí na psychiatrii       a má značné problémy s pamětí. Sdělil, že 
na základě svého onemocnění zapomněl na kontaktní termín na ÚP a na základě toho byl 
sankčně vyřazen z evidence. Následně přestal pobírat příspěvek na bydlení, a z tohoto důvodu 
se dostal do finančních potíží a nehradil nájem. K 15.9.2011 má evidován na DSMP dluh na 
nájemném ve výši 1.298,- Kč + poplatek z prodlení ve výši 3.110,- Kč. Celkem 4.408,- Kč.                                                         
                                                                                                               
Usnesení k bodu 2.8 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 20 
v Přerově, Denisova 8 s panem K.Z., 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 dluhu neprominuté části poplatku 
z prodlení a úhrady části soudních poplatků. 
UKBZS/9/10/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/1 
 
2.10 Manželé A. a M.S. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu . Manželé S. bydlí společně se svými šesti 
dětmi v bytě o velikosti 1+1. Tento byt na ulici K. byl rodině poskytnut jako přístřeší 
z důvodu dluhů na nájmu na ulici Husova. Paní S. je v současné době na mateřské dovolené. 
Pan S. je evidovaný na ÚP v Přerově jako uchazeč o zaměstnání, dle zjištění na kontaktní 
termíny dochází pravidelně. Dále p. S. vykonává veřejnou službu. Dle sdělení při provádění 
šetření uvedl, že nikdo v rodině nemá žádné vážnější onemocnění. Závazky vůči statutárnímu 
městu Přerov – ke dni 13.9.2011: S.A. částka 1.692 Kč za odvoz komunálního odpadu, dále 
3.500 Kč pokuty. S.M. částka 1.692 Kč za odvoz komunálního odpadu. Děti: D. dluh 1.692 
Kč za odvoz komunálního odpadu a dále 500 Kč pokuta. Dále A. A. a E. u všech stejná částka 
ve výši 1.692 Kč za odvoz komunálního odpadu. E. 1.028 Kč za odvoz komunálního odpadu. 
Ke dni 19.9.2011dluh vůči DSMP na nájemném za byt na ul. Husova činí 30.008,- Kč. Dluh 
splácí dle svých finančních možností, a to nepravidelně. 
 
Usnesení k bodu 2.9 
Komise podává Radě města Přerova návrh na prodloužení nájemní smlouvy k přístřeší 
k bytu č. 8 v Přerově, Kojetínská 1946, s manželi A. a M.S., na dobu 3 měsíců za 
podmínky postupného splácení závazků za odvoz komunálního odpadu ve výši 250,- Kč 
měsíčně a dluhů vůči DSMP ve výši 250,- Kč měsíčně. 
UKBZS/9/11/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7  Proti/3  Zdržel se/0 
 
2.11 Manželé I. a   V.H. 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě . Bydlí v bytě o velikosti 1+1. Pan 
H. sdělil, že je v plném invalidním důchodu   a léčí se na onemocnění pohybového aparátu. 
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Manželka p. H. uvedla, že je ve starobním důchodu a žádné závažnější onemocnění nemá.   
Ke dni 12.9.2011 je evidován závazek vůči statutárnímu městu Přerov za odvoz komunálního 
odpadu ve výši 750,-Kč         u každého z manželů.   Paní H. byla do tohoto bytu vystěhována 
z bytu na ul. Kojetínská. Nájemní smlouvu měla uzavřenou na dobu určitou 3 měsíce, tj. od 
1.11.2010 do 31.1.2011. Již jednou se na komisi obrátila s žádostí o prodloužení, a to v lednu 
2011. Její žádost komise projednala 26.1.2011 a podala RM návrh na uzavření nájemní 
smlouvy výjimečně na dobu 6ti měsíců.  
 
Usnesení k bodu 2.11 
Komise odložila projednání žádosti manželů I. a V.H., na další jednání komise. Oddělení 
SVaZ ověří aktuální závazky vůči DSMP a závazky vůči statutárnímu městu Přerov za 
odvoz komunálního odpadu.  
UKBZS/9/12/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se0 
 
K bodu 3) Informace OSVaZ a DSMP 
 

3.1 OSVaZ - zjištění zájmu o obecní byty 

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 další průzkum na obsazení tohoto bytu. Při aktualizaci bylo osloveno 10 zájemců o byt. 
Nikdo neměl zájem. 
 
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 
další průzkum na obsazení této garsoniery. Při aktualizaci bylo osloveno 10 zájemců o byt. Nikdo 
neměl zájem. 
 
3.2 OSVaZ - informace o žadatelích, kteří byli projednáni v komisi a následně v RM 
- na vědomí 

 
3.3 DSMP – postoupení Žádosti o výměnu bytu – D.K. 
DSMP postoupila OSVaZ žádost pana D.K., bytem Přerov,  o výměnu bytu. 
 
Usnesení k bodu 3.3 
Komise odložila projednání žádosti D.K.  na další jednání komise. 
 
 
UKBZS/9/13/2011. 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.4  DSMP – počet bytů v majetku města 
- na vědomí 

3.5  OSVaZ - návrhy Přímých podpor 
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Členové komise se zabývali sestavením návrhu subjektů, které budou v roce 2012 
podporovány z rozpočtu statutárního města Přerov v rámci Přímých podpor. Bylo přihlédnuto 
k jejich dosavadní činnosti a rozsahu služeb pro občany města Přerova. 

Usnesení k bodu 3.5 
Komise odložila projednání návrhu subjektů financovaných z rozpočtu statutárního 
města Přerova formou přímých podpor na další jednání komise. 
UKBZS/9/14/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 

3.6  OSVaZ - návrhy na využití finančních prostředků oddělení SVaZ na prevenci 
v oblasti zdravotnictví 

Členové komise byli seznámeni s novými skutečnostmi ve věci přípravy Dne diabetu, který 
pořádá Středomoravská nemocniční, a.s. odštěpný závod Nemocnice Přerov ve spolupráci se 
statutárním městem Přerov, oddělením SVaZ. Dne 19. 9. 2011 proběhlo na oddělení SvaZ 
jednání v této věci za účasti zástupců Územní organizace Svazu diabetiků Přerov, manažerky 
pro marketing, Středomoravská nemocniční Ing. Veroniky Bořilové a Mgr. Kateřiny Vlčkové, 
vrchní sestry oddělení B nemocnice Přerov. Byly dohodnuty konkrétní činnosti, které zajistí 
jednotliví organizátoři akce. Den diabetu se bude konat 14. 11. 2011 v přednáškovém sále 
v budově nemocnice Přerov v čase 9.00 - 15.00 hodin. Plánovaná akce Den diabetu bude 
realizována ve dvou částech, věnovaných prevenci a léčbě nemoci. V rámci plánované akce 
Den diabetu budou moci návštěvníci v rámci prevence  onemocnění diabetes využít možnosti 
testování pomocí glukometrů. Bylo domluveno, že oddělení SVaZ zakoupí z finančních 
prostředků určených na prevenci  3 balení štítků do glukometru. Jedno balení obsahuje 50 ks 
testovacích štítků. Telefonickou poptávkou bylo zjištěno, že jedno balení testovacích štítků 
Wellion linus stojí cca 700,- Kč. 
 
Celková částka v rozpočtu oddělení SVaZ určená na prevenci v oblasti zdravotnictví na 
rok 2011  činí 28 000,- Kč. Na organizaci akce Střevotour byla vynaložena částka 
14 400,- Kč. Ze zůstatku (13 600,- Kč) bude vynaložena částka cca 2.100 Kč na 
zakoupení štítků do glukometru na akci Den diabetu. 
 
Další možnost efektivního využití prostředků určených na zdravotní prevenci předložila paní 
Stárková. Část prostředků je možné vyčlenit na odborné semináře pro sociální pracovníky      
a pracovníky v sociálních službách zaměřené na psychologickou pomoc a krizovou 
intervenci. Do dalšího jednání komise budou předloženy podrobnější informace. 
 
Komise bere na vědomí finanční spoluúčast odboru sociálních věcí a školství 
z prostředků vyčleněných na zdravotní prevenci na realizaci akce Den diabetu, která se 
koná dne 14. 11. 2011. 

3.7 OSVaZ - žádost o poskytnutí mimořádné účelové dotace – Občanské sdružení Anděl, 
Kelč 

Dne 9. 9. 2011 se na statutární město Přerov obrátilo občanské sdružení Anděl, provozovatel 
Denního stacionáře pro zdravotně postižené občany v Kelči, se žádostí o finanční podporu na 
charitativní akci s názvem ParaAkademie. V rámci dané kulturně integrační akce, která se 
koná již po sedmé, se spolu setkají zdravotně znevýhodnění občané s intaktní veřejností, kde 
předvedou svá vystoupení. Výtěžek této akce bude použit na provoz denního stacionáře, který 
občanské sdružení provozuje. Celkový rozpočet dané akce je 47 000,- Kč.  
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Odbor sociálních věcí a školství nedoporučuje poskytnout finanční dotaci na výše uvedenou 
charitativní akci. Důvodem nedoporučení poskytnutí dotace jsou zejména skutečnosti, že 
občanské sdružení působí na území Zlínského kraje a službu denního stacionáře v Kelči 
nevyužívá žádný uživatel města Přerova. Občané města Přerova mohou využít služby denního 
stacionáře, který provozuje občanské sdružení Centrum setkávání nebo Denního pobytu, který 
provozují Sociální služby města Přerova. Obě tyto služby jsou podporovány z prostředků 
statutárního města Přerova. 
 
Usnesení k bodu 3.7 
Komise nedoporučuje poskytnutí finanční dotace na charitativní akci s názvem 
ParaAkademie občanskému sdružení Anděl, provozovatele Denního stacionáře pro 
zdravotně postižené občany v Kelči. 
UKBZS/9/16/2011  
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 

3.8 OSVaZ - autobusová zastávka 

Od obyvatel Domu s pečovatelskou službou (DPS) v Předmostí, Tyršova 68, vzešel 
opakovaně požadavek na zřízení autobusové zastávky poblíž DPS. Důvodem žádosti je 
dostupnost městské hromadné dopravy s ohledem na věk a zdravotní problémy obyvatel DPS. 
Žádost občanů DPS byla řešena s kompetentními orgány. Realizace autobusové zastávky 
v ulici Sportovní v Předmostí nebyla podpořena. 
 
Komise bere informaci na vědomí. 

3.9 OSVaZ - informace o uzavření smlouvy o partnerství – Počítačová služba, s.r.o. 

Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství, obdržel žádost společnosti 
Počítačová služba s.r.o., o partnerství do připravovaného projektu s názvem „I my na to máme 
- podpora podnikání pro ženy s dětmi“. Projekt je předkládán na základě vyhlášené výzvy 
MPSV ČR – předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost, Prioritní osa 3, Sociální integrace a rovné příležitosti, Oblast podpory 
3.4, Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.  
 
Žádost byla předložena orgánům města k projednání. Rada města Přerova na své 18. schůzi 
konané dne 13. září 2011, usnesením č. 805/18/8/2011, schválila Prohlášení o partnerství       
a uzavření Smlouvy o partnerství mezi statutárním městem Přerov a subjektem Počítačová 
služba s.r.o., IČ 25884735, se sídlem Olomouc - Neředín, Stupkova 413/1a, v projektu „I my 
na to máme - podpora podnikání pro ženy s dětmi“. Partnerství je se statutárním městem 
Přerov uzavřeno bez finanční účasti města a bez závazku města na udržitelnosti uvedeného 
projektu. 
 
Komise bere informaci na vědomí. 
 
K bodu 4) Různé 
 
4.1 Mgr. Č. - bezbariérový přístup k výtahům - Kozlovská 1,3,5 
 
Komise byla informována o dopise Mgr. Č., která žádá o zvážení možnosti investice 
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statutárního města Přerova do zbudování bezbariérového přístupu k výtahům do domu 
v majetku SBD Přerov. 
Paní Č. bude odepsáno s negativním stanoviskem. 
 
4.2 Změna organizační pracovnice komise 
Komise byla informována o změně organizační pracovnice Komise pro hospodaření s byty, 
pro sociální a zdravotní záležitosti. Novou organizační pracovnicí komise bude od 1.10.2011 
Mgr. Blanka Hrubá. Kontakt: 581 268 767, blanka.hruba@prerov.eu 
 
 
          ---------------------------------------                                                           ---------------------------------------------- 

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

hosté komise 
kancelář primátora 
Rada města Přerova 

 

 

 

 

 

 
 


