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Zápis č. 10 

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

Rady města Přerova 

ze dne 27. 10. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka  

Ludmila Černocká Omluveni: 

Ing. Zdeněk Machala Pavel Grňa 

Bc. Marta Šintáková Jakub Smékal 

Alena Stárková Jaroslav Netopil 

RNDr. Václav Karabina JUDr. Petr Dutko 

František Porč  

 Hosté 

 Mgr. Dušan Hluzín 

 Bc. Jana Žouželková 

 Antonín Čechák 

Mgr. Blanka Hrubá  Zdeňka Novotná 

  

  

  

Program:  

1. Zahájení 

2. Sociální a zdravotní záležitosti 

2.1. Žádost organizace DUHA Klub  Rodinka o zařazení organizace do přímého        
financování  z rozpočtu statutárního města Přerova  

2.2. Návrh přímých podpor na rok 2012 
2.3. Žádost o bezbariérovou garáž 

3. Bytové záležitosti 

3.1 Dopisy občanů 
3.2    J.O. - stížnost na kvalitu bytu 

         3.3 Zjištění zájmu - obsazení bytu č. 13, Přerov, Kopaniny 10 
         3.4    H.M., znovuuzavření nájemní smlouvy 
4. Různé 
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K bodu 1) Zahájení 
 
Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti Rady města Přerova (dále 
jen komise)  zahájil předseda komise Ing. Jan Slivka, přivítal členy komise a pozvané hosty. 
Konstatoval, že jednání je včas a řádně svoláno a vzhledem k výše uvedenému počtu členů 
usnášeníschopné.   

Komise  hlasovala o změně programu, který byl  jednohlasně schválen.  

UKBZS/10/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7  Proti/0  Zdržel se/0 
 

 
K bodu 2) Sociální a zdravotní záležitosti 
 

2.1 Žádost organizace DUHA Klub  Rodinka o zařazení organizace do přímého 
financování  z rozpočtu statutárního města Přerova 

Na Komisi se obrátila Mgr. Čagánková, statutární zástupce organizace DUHA Klub Rodinka, 
poskytovatel sociální služby sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi podle ust.§ 65 
zák. č. 108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, o zařazení této 
organizace do přímého financování z rozpočtu města. Mgr. Čagánková osobně členy komise 
seznámila s činností jejich organizace a doplnila o skutečnosti, které nebyly uvedeny 
v žádosti. 

Usnesení k bodu 2.1 
Komise nedoporučuje zařazení organizace DUHA Klub Rodinka mezi subjekty 
podporované v rámci přímého financování z rozpočtu statutárního města Přerova  
UKBZS/10/2/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/5        Proti/1            Zdržel se/1 

___________________________________________________________________________ 

2.2 Návrh přímých podpor na rok 2012 

Statutární město Přerov v rámci svého rozpočtu poskytuje finanční dotaci organizacím 
působícím na území města Přerova, které poskytují sociální a sociálně zdravotní služby 
občanům města Přerova. Pro rok 2012 byly vybrány níže uvedené subjekty. Celková částka na 
přímé podpory i na grantový program byla pro rok 2012 snížena o 10%. Pro oblast přímých 
podpor byla z rozpočtu statutárního města Přerova vyčleněna částka 2 934 000,00 Kč. Členům 
komise byl předložen návrh rozdělení finančních prostředků, kde v I. variantě jsou přiděleny 
částky ponížené o 10%. II. varianta zvýrazňuje organizace, které poskytují sociální služby 
občanům těžce zdravotně znevýhodněným.  
 
Usnesení k bodu 2.2 
Komise doporučuje poskytnout finanční prostředky subjektům zařazeným do systému 
přímého financování z rozpočtu statutárního města Přerova pro rok 2012 v následující 
výši: 
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název organizace dotace 2012 

Armáda spásy, 9.května 107/2481, Přerov 
(komunitní centrum) 126 000,00 

Centrum setkávání, o.s., Kosmákova 46-48, 
Přerov 180 000,00 

Český červený kříž - Oblastní spolek Přerov, 
U Bečvy 1, Přerov 711 000,00 

Jsme tady, o.s., Sokolská 2, Přerov 144 000,00 

Oblastní charita Přerov, 9.května 1925/82, 
Přerov 450 000,00 

Sdružení MOST K ŽIVOTU, Boh.Němce 4, 
Přerov 99 000,00 

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., 
Kratochvílova 35, Přerov (INFO Centrum) 234 000,00 

Armáda spásy, 9.května 107/2481, Přerov 
(azylový dům) 1 000 000,00 
 
Chybějící částka 10 000,- Kč bude pokryta z grantových prostředků. 
 
UKBZS/10/2/2/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/6         Proti/1  Zdržel se/0 
 
Členové komise byli informováni o jednání pracovní skupiny k přípravě rozdělení finančních 
prostředků vyčleněných na přímé podpory na rok 2012, které se uskuteční dne 8. 11. 2011 
v 15.00 hod v zasedací místnosti na Smetanově č. 7. 
___________________________________________________________________________ 
 
2.3. Žádost o bezbariérovou garáž – Š.M. 
Paní Š.  žádá o přidělení garážového stání  v domě na ul. Kozlovská 17, kde je nájemcem 
bezbariérového bytu 3+1, ve 3. patře. Paní je držitelkou průkazu mimořádných výhod ZTP/P. 
Je vlastníkem motorového vozidla, kterým parkuje před domem, kde má vyhrazené stání. 
Vzhledem k tomu, že se v tomto domě uvolnila bezbariérová garáž, žádá paní Š.  o její 
přidělení. Parkování před domem je pro ni problematické převážně v zimním období. Žádost 
paní Š. bude dále s vyjádřením Odboru sociálních věcí a školství postoupena Komisi 
majetkové, která předloží návrh Radě města Přerova. 
 
Usnesení k bodu 2.3 
Komise doporučuje schválit žádost paní M.Š., o pronájmu bezbariérové garáže na ul. 
Kozlovská 17.  
UKBZS/10/2/2/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7        Proti/0            Zdržel se/0 
___________________________________________________________________________ 
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K bodu 3) Bytové záležitosti 
 
3.1 Dopisy občanů 
3.1.1 Manželé I. a V.H.  - odloženo z minulé komise 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 5 v Přerově. Jedná se o byt o 
velikosti 1+1. 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. 
Dne 25. 8. 2011 paní H. opětovně požádala  o prodloužení nájemní smlouvy. Komise její 
žádost projednala na svém 9. jednání dne 27. 9. 2011 a její žádost odložila za účelem ověření 
závazků vůči DSMP a závazků vůči statutárnímu městu Přerov za odvoz komunálního 
odpadu. Při sociálním šetření pan H. sdělil, že je v plném invalidním důchodu a léčí se na 
onemocnění pohybového aparátu. Manželka p. H.  uvedla, že je ve starobním důchodu a 
žádné závažnější onemocnění nemá.  Závazky vůči statutárnímu městu Přerov – k datu 
7.10.2011 nejsou evidovány žádné závazky. Ke stejnému datu evidován dluh vůči DSPM - 
dluh na nájmu za původní byt, a to ve výši 14.182,- Kč + poplatky z prodlení a také dluh na 
nájemném na přístřeší za měsíc září ve výši 1.293,- Kč + poplatek z prodlení. Ke dni 27. 10. 
2011 nebyla provedena žádná platba ze strany žadatelů umořující dluhy vůči DSMP. 
 
Usnesení k bodu 3.1.1 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší 
bytu č. 5  v Přerově, Kojetínská 36, s manželi I. a V.H. 
UKBZS/10/3/1/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.1.2   Ž.K. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Slečna K.  nebyla nikdy nájemce obecního bytu. 
V minulosti již 2x žádala komisi o přednostní přidělení bytu. Poprvé byla její žádost 
projednávána 8.9.2009 a podruhé 15.2.2010. Ani v jednom případě komise nepodala návrh 
RM Přerova na přednostní poskytnutí bytu. Slečna K.  je v současné době evidována na ÚP 
v Přerov jako uchazečka o zaměstnání, a to asi 4 roky a jak sama uvedla, veřejnou službu 
nevykonává. Její přítel, dle jejího sdělení, pracuje u stavební firmy. Společně bydlí na 
ubytovně Chemik v Přerově. Žádost podána v r. 2003, pořadí 78 – 100. Závazky vůči 
statutárnímu městu Přerov – k datu 3.10.2011 je evidován závazek za odvoz komunálního 
odpadu ve výši 257,-Kč na jméno K.Ž. 
 
Usnesení k bodu 3.1.2 
Komise odložila projednání žádosti paní Ž.K., na přednostní poskytnutí obecního bytu, 
na další jednání komise. Paní K. byla oslovena v rámci průzkumu obsazení volných 
bytů. Dosud nevypršel termín pro její sdělení v dané věci. 
UKBZS/10/3/1/2/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
 
 
3.1.3   H.O. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Paní O. společně se svým nezl. synem R. do 
srpna roku 2010 bydlela na azylovém domě pro matky s dětmi. Dále s ní  nebyla uzavřena 
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nová smlouva. Bylo zjištěno, že paní O. se na azylovém domě chovala nevhodně, opakovaně 
jí byla dána výstraha. V současné době bydlí různě po příbuzných. Paní O. nebyla nikdy 
nájemcem obecního bytu. Žádost o poskytnutí obecního bytu má podanou v r. 2003, pořadí 37 
– 46.  Závazky vůči městu nemá. 
 
Usnesení k bodu 3.1.3 
Komise odložila projednání žádosti paní H.O., na přednostní poskytnutí obecního bytu, 
na další jednání komise. Paní O. byla oslovena v rámci průzkumu obsazení volných 
bytů. Dosud nevypršel termín pro její sdělení v dané věci. 
UKBZS/10/3/1/3/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.1.4    R.B. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Do konce září, kdy jí skončila podnájemní 
smlouva na uvedené adrese, bydlela společně se svým přítelem a svými třemi nezletilými 
dětmi v podnájmu na uvedené adrese. V současné době bydlí celá rodina u babičky, paní 
V.L., v bytě 1+1. Paní B. i její přítel jsou evidováni na ÚP, veřejnou službu vykonávají 
nepravidelně. Paní B. nebyla nikdy nájemcem obecního bytu. Závazky vůči městu - paní B.    
a její děti nemají žádné nedoplatky, pan L.J. má dluh vůči městu ve výši 3.691,- Kč. 
Usnesení k bodu 3.1.4 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu 
paní R.B. 
UKBZS/10/3/1/4/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7  Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.1.5   T.Š. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Pan Š.  v současné době bydlí v bytě jeho matky, 
kde jak uvedl, bydlí celkem čtyři osoby. Pan Š.  je zaměstnán v Meoptě jako obsluha CNC 
strojů. Společně se svojí přítelkyní M.L., jak sdělil při jednání, očekávají narození svého 
prvního dítěte. Dítě se, dle jeho vyjádření, narodí s vrozenou plicní vadou. Jak dále sdělil, 
jeho přítelkyně bydlí u své matky v bytě 1+1. Žádost podaná v r. 2005, pořadí 125 – 139. Pan 
Š. v minulosti nebyl nájemce obecního bytu. Oddělení SVaZ doporučuje žádosti vyhovět, a to 
z důvodu sloučení rodiny a možnosti rodičů se společně starat o dítě, které se narodí 
zdravotně znevýhodněné.                                                   
 
Usnesení k bodu 3.1.5 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 
v Přerově, Kopaniny 12, s panem T.Š., za obvyklých podmínek. 
UKBZS/10/3/1/5/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/6  Proti/ 0     Zdržel se/1 
 
 
 
 
3.1.6   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., které jim byly soudně svěřeny 
do péče. Pan A.H. je v evidenci ÚP v Přerově, veřejnou službu ze zdravotních důvodů 
nevykonává. Paní R.H. je v plném invalidním důchodu. Nezl. P.B. od září studuje prvním 
rokem na Střední škole gastronomie a služeb v Přerově, nezl. J.Č.  navštěvuje MŠ. Závazky 
vůči statutárnímu městu Přerov – k datu 10.10.2011 nejsou evidovány žádné závazky. Dluhy 
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vůči Domovní správě města Přerova: nájemné za měsíc září a říjen je ke dni 27. 10. 2011 
doplaceno. Zbývá uhradit poplatky z prodlení. Nájemní smlouva k současnému bytu byla 
uzavřena v roce 1994. U pana H. jde o druhý případ, kdy žádá o poskytnutí jiného obecního 
bytu. První žádost byla v komisi projednávána 6.9.2011 a komise nepodala RM návrh na 
poskytnutí jiného bytu. 
 
Usnesení k bodu 3.1.6 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k prvnímu 
uvolněnému obecnímu bytu 2+1 panu A.H.,  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 poplatku z prodlení, 
popř. jeho neprominuté části do 20.11.2011. 
 
UKBZS/10/3/1//6/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7  Proti/0               Zdržel se/0 
 
3.1.7   Z.Z. 
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Paní Z. bydlí sama v bytě o velikosti 1+1. Paní Z.     
je ve starobním důchodu. Podle jejího sdělení je tento byt pro ní samotnou velký. Jak uvedla, 
obývá pouze prostor kuchyně, kde má i válendu. Paní Z. dále uvedla, že platí vysoký nájem a 
po zaplacení jí nezůstanou peníze na potřebné léky. Léčí se na astma a diabetes. Čtyřikrát 
denně si musí aplikovat insulin. Dále paní sdělila, že se začala také léčit na onemocnění 
spojené s ucpáváním žil. V bytě se topí plynem. Paní Z. tvrdí, že tento způsob vytápění jí 
v souvislosti s astmatem působí problémy. Výše jmenovaná splácí půjčku, kde měsíční 
splátka činí částku 1.436,-Kč. Paní Z. bydlí v tomto obecním bytě od r. 2000. Již 1x žádala 
komisi o poskytnutí jiného obecního bytu. Komise tuto žádost projednávala na svém jednání 
dne 6.9.2011, kdy nepodala RM návrh na poskytnutí jiného obecního bytu. Paní Z. měla také 
podanou žádost na umístění do DPS, tuto 19.9.2011 zrušila. Závazky vůči statutárnímu městu 
Přerov – k datu 3.10.2011 nejsou evidovány žádné závazky.                                                             
 
Usnesení k bodu 3.1.7 
Komise nepodává návrh Radě města Přerova na poskytnutí jiného obecního bytu 
v Přerově paní Z.Z. 
UKBZS/10/3/1//7/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7 Proti/0              Zdržel se/0 
 
3.1.8   V.L. 
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Paní L. je nájemcem bytu od prosince roku 2009. Do 
17.8.2011 zde bydlela se svým manželem, který však nečekaně zemřel. V současné době zde 
dle jejího sdělení bydlí sama, je ve starobním důchodu. Udává, že tento byt je pro ni samotnou  
příliš velký. Paní L. se dle jejího sdělení léčí na astma, na onemocnění nohou a dále se 
sluchovým onemocněním. Šetřením bylo zjištěno, že v uvedeném bytě bydlí její zletilý syn se 
svojí družkou a třemi nezl. dětmi. Paní L. je v tomto bytě nechce nechat bydlet. Požaduje byt 
na ulici Denisova, kde bydlí její rodina, která by se mohla o ni starat. Závazky vůči 
statutárnímu městu Přerov – k datu 16.9.2011 nejsou evidovány žádné závazky.                                                         
 
 
Usnesení k bodu 3.1.8 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu s paní V.L. 
UKBZS/10/3/1/8/2011 
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Výsledek hlasování:  Pro/7            Proti/ 0             Zdržel se/0 
 
3.1.9   A.M. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově, Pan Machalík je nájemce obecní 
bytu, a to od prosince 2001. U jmenovaného šlo o první případ, kdy dlužil na nájemném. 
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. . Nájemní smlouva k přístřeší nebyla uzavřena. Komise žádost pana M.  
projednávala již jednou, a to dne 6.9.2011, a nepodala RM návrh na uzavření nájemní 
smlouvy. Pan M.  je od 30.9.2010 v evidenci ÚP v Přerově jako uchazeč o zaměstnání. Dle 
jeho sdělení v průběhu sociálního šetření, 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. Oddělení SVaZ 
doporučuje žádosti vyhovět, a to z důvodu, že žadatel veškerý dluh ihned po vyplacení 
pojištění zaplatil a celá situace jej velmi mrzí.                                                                                                              
  
Usnesení k bodu 3.1.9 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 
v Přerově, Kozlovská 1512/31, s panem A.M. 
UKBZS/10/3/1/8/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7   Proti/0 Zdržel se/0 
 
3.1.10 Manželé P.  a   M.L. 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově. Manželé L. bydlí společně se 
svým synem, jeho manželkou a nezl. vnukem v bytě 2+1. Jelikož měli L. nedoplatky vůči 
DSMP, obdrželi výpověď z nájmu. Komise se jejich žádostí zabývala dne 28.6.2011 a 
6.9.2011. V obou případech byla odložena. Po třetí byla jejich žádost projednávána dne 
27.9.2011 a komise nepodala RM návrh na znovuuzavření nájemní smlouvy, vzhledem ke 
skutečnosti, že neměli uhrazeny poplatky z prodlení. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov 
– k datu 6.10.2011 byl evidován závazek na pokutách na jméno L.P. a to ve výši 13.500,-Kč a 
rovněž na syna P. ve výši 11.500,-Kč. K datu 12.10.2011 byl evidován dluh na DSMP a to 
poplatek z prodlení ve výši 5.600,- Kč. 
Dne 17.10.2011 manželé L. doložili potvrzení, že dluh vůči DSMP byl uhrazen v plné výši. 
Dále také doložili rozhodnutí Magistrátu města Přerova, odboru ekonomiky, že mají zaveden 
splátkový kalendář, kterým bude postupně splácen závazek vůči statutárnímu městu Přerov.  
 
Usnesení k bodu 3.1.10 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 
v Přerově, Husova 9, s manželi P. a   M.L. 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 postupného splácení závazků 
vůči statutárnímu městu Přerovu ve smyslu splátkového kalendáře č.j. 
MMPr/142396/2011/OE/Kr a č.j. MMPr/142390/2011/OE/Kr, oba ze dne 17. 10. 2011. 
 
UKBZS/10/3/1/10/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7  Proti/0  Zdržel se/0 
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3.1.11   D.B. 
Pan B. žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově, Pan B. je rozvedený, bydlí 
společně se svoji dcerou B.E., která mu byla soudně svěřena do péče. Jedná se o byt 2+1.  Pan 
B. pracuje u firmy Winternet Olomouc. Nezl. dcera E. navštěvuje 9. třídu Základní školy 
Svisle. Bývalá manželka pana B., paní H.B, bydlí v Ústí nad Labem. Do Přerova nejezdí, o 
dceru zájem nejeví. Pan B. je nájemce bytu od r. 2005. U pana B. se jedná o druhý případ 
žádosti o znovuuzavření nájemní smlouvy. Poprvé komise jeho žádost projednávala 26.1.2011 
a podala návrh RM na znovuuzavření nájemní smlouvy na dobu určitou ½ roku s možností 
prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x3roky 
s možností prodloužením na dobu neurčitou. Jako důvod nového nehrazení nájemného pan B. 
uvedl, že byl po dobu tří měsíců neschopen práce z důvodu nemoci a byl bez finančních 
prostředků. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov – k datu 14.10.2011 evidován závazek za 
komunální odpad ve výši 1.500,- Kč ( p. B.  750,- Kč a jeho dcera E. 750,- Kč). Ke stejnému 
datu evidován dluh u DSMP  ve výši 4.707,- Kč – poplatek z prodlení. K datu 27. 10. 2011 
jsou veškeré závazky vůči DSMP i vůči statutárnímu městu Přerovu uhrazeny. 
 
Usnesení k bodu 3.1.11 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 
v Přerově, Jižní čtvr ť II/2, s panem D.B., na dobu určitou ½ roku s možností 
prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu určitou 2x 3 roky 
s možností prodloužení na dobu neurčitou. 
UKBZS/10/3/1/11/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7           Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.1.12    Y.V. 
Paní V. žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 v Přerově, Kopaniny 8. Paní V. 
je nájemce bytu od roku 1993. Jedná se o byt 1+1, kde bydlí sama. Je rozvedená. Paní V.     
při šetření v místě bydliště uvedla, že je v současné době evidována na ÚP jako uchazečka o 
zaměstnání. O předešlou práci, jak sama uvedla, přišla z organizačních důvodů. V průběhu 
šetření výše jmenovaná sdělila, že se léčí na onemocnění zad a v dohledné době ji čeká 
operace ploténky. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov – k datu 10.10.2011 nejsou 
evidovány žádné závazky.  K datu 17.10.2011 dluží DSMP částku 5.689,- Kč + poplatek 
z prodlení ve výši 9.188,- Kč za p. B., když při oznámení přechodu nájmu podepsala, že 
uhradí dluhy po předchozím nájemci. Dále dluží 7.148,- Kč + poplatek z prodlení 5.079,- Kč 
+ zaplacené soudní náklady v částce 2.620,- Kč a náklady právního zastoupení. Paní V.nemá 
jinou možnost bydlení. Ke dni 27. 10. 2011 nebyla provedena žádná platba ze strany 
žadatelky umořující dluhy vůči DSMP. 
                          
Usnesení k bodu 3.1.12 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 
v Přerově, Kopaniny 8, s paní V. 
UKBZS/10/3/1/12/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7           Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.1.13 Manželé L.  a   R.K. 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 v Přerově, Kopaniny 8. Manželé K. jsou 
nájemci bytu od roku 1990. Manželé K.  bydlí v bytě o velikosti 3+1. Ve společné domácnosti 
s nimi bydlí i jejich dcera P. Manželé K. jsou oba ve starobním důchodu, jejich dcera je 
zaměstnána jako prodavačka. Jak při jednání uvedli, celá záležitost se stala nedopatřením, kdy 
dle jejich sdělení, paní K. zapomněla na zaplacení nájmu.                                      
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Jedná se o druhý případ, kdy dlužili na nájemném. Poprvé byla jejich žádost v komisi 
projednávána 26.1.2011. Komise podala RM návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou ½ roku s možností prodloužení na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu 
2x3 roky s možností prodloužení na dobu neurčitou. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov 
– k datu 10.10.2011 nejsou evidovány žádné závazky. K datu 17.10.2011 dluží Kuželovi vůči 
DSMP nájemné za období 6,7/2011 v částce 12.346,- Kč + poplatek z prodlení v částce 
3.971,- Kč. Ke dni 27. 10. 2011 nebyla provedena žádná platba ze strany žadatelů umořující 
dluhy vůči DSMP. 
 
Usnesení k bodu 3.1.13 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 
v Přerově, Kopaniny 8, s manželi L. a   R.K. 
UKBZS/10/3/1/13/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7           Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.1.14 A.M. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově, Paní A.M. je vdova, bydlí společně 
se synem, jeho družkou a jejich třemi dětmi v obecním bytě o velikosti 2+1. Syn pan J.M., je 
v evidenci Úřadu práce v Přerově jako uchazeč o zaměstnání, družka pana M., slečna A.M. je 
na mateřské dovolené. Pan J.M. společně se svojí družkou pečují o tři nezletilé děti: S.M., 
A.M. a J.M.. Dcery S. a   A.M. navštěvují 2. třídu Základní školy Boženy Němcové (obě 
dcery navštěvují 2. třídu z důvodu dlouhodobého pobytu v Anglii). Závazky vůči statutárnímu 
městu Přerov – k datu 12.10.2011 má syn pan J.M.  závazek vůči statutárnímu městu Přerov a 
to 700,- Kč za pokuty. K datu 17.10.2011 je evidován dluh vůči DSMP na nájemném ve výši 
7.602,- Kč + poplatek z prodlení v částce 8.906,- Kč. Paní M. je nájemce obecního bytu od 
roku 1998. U jmenované jde o první případ, kdy se obrátila na komisi. 
 
 
 
Usnesení k bodu 3.1.14 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 
v Přerově, Jižní čtvr ť II/6, s paní A.M. 
UKBZS/10/3/1/14/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7           Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.1.15    O.G. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k přístřeší, k bytu v Přerově. Paní G. byla nájemkyně 
obecního bytu na ul. Husova 15. Vzhledem k tomu, že dlužila na nájemném, bylo jí v lednu 
2010 poskytnuto přístřeší. 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: M., N. a D.   Paní 
G. a také její dcera jsou evidovány na ÚP jako uchazečky o zaměstnání. Veřejnou službu 
nevykonávají. Paní G. uvedla, že dluhy spojené s užíváním bytu na ulici Husova, kde před tím 
bydlela, splácí dle svých finančních možností. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov – 
k datu jsou evidovány dluhy za odvoz komunálního odpadu v celkové výši 14.485,-Kč, a to: 
žadatelka 1.975,-Kč, její syn K.1.975,-Kč, dcera O. 3.043,-Kč, její syn M. 3.043,-Kč, N. 
3.010,-Kč a syn D. 1.439,-Kč. V bytě dluží k 17.10.2011 poplatek z prodlení v částce 147,- 
Kč. Dále dluží za předchozí byt  částku 30.438,- Kč + poplatek z prodlení v částce 68.879,- 
Kč, zaplacené soudní poplatky 2.600,- Kč. Poslední splátku na dluh na bytě přinesla v částce 
1.000,- Kč dne 4.1.2011. Nájemní smlouva jí byla již prodloužena 3x. Komise její žádost  
řešila na svém jednání 6.9.2011, kdy nepodala RM návrh na prodloužení přístřeší. 
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Usnesení k bodu 3.1.15 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší, 
k bytu č. 3 v Přerově, Tovačovská 1259, s paní O.G. 
UKBZS/10/3/1/15/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7           Proti/0  Zdržel se/0 
________________________________________________________________ 
 
3.2   J.O. - stížnost na kvalitu bytu 
Pan J.O. bydlí ve společné domácnosti se svoji družkou M.M. a třemi dětmi: J., R. a I.. 
Všechny jeho děti jsou vážně nemocné. Ve společné domácnosti s nimi dále bydlí jeho rodiče. 
Veřejnou službu pan O.  nevykonává. Pan O. je nájemce bytu, a to od 1.11.2010. Pan O. žádal 
o výměnu bytu již 2x. Komise jeho žádost projednávala 26.1.2011 a 29.3.2011. Ani v jednom 
případě nepodala Radě města Přerova návrh na poskytnutí jiného obecního bytu. Dne 22. 9. 
2011 se dostavil na oddělení sociálních věcí a zdravotnictví Odboru sociálních věcí a školství 
Magistrátu města Přerova se stížností na kvalitu bytu, který obývá. Byt je podle jeho sdělení 
zdravotně závadný, protože se v něm vytváří plísně a vzhledem k početnosti rodiny nevhodný. 
 
Usnesení k bodu 3.2 
Komise odkládá projednání stížnosti pana J.O.,  na další jednání komise. 
UKBZS/10/3/2/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7           Proti/0  Zdržel se/0 
________________________________________________________________ 

3.3   Zjištění zájmu - obsazení bytu č. 13, Přerov, Kopaniny 10 

Oddělení SVaZ obdrželo z Domovní správy města Přerova hlášení volného bytu č. 13 
v Přerově, Kopaniny 10. Jedná se o dvoupokojový byt v 5. poschodí v domě s výtahem. 
Zájem projevila jedna žadatelka, p. Y.Z. 
Paní Z. je rozvedená, pečuje o 2 děti ve věku 14 a 18 let. Trvalý pobyt paní Z. je pouze 
formální, v současné době bydlí na podnájmu v Přerově-Předmostí. Podnájem jí končí 30. 11. 
2011. Žádost o byt má podanou od 1. 11. 1995, pořadí 4. Závazky vůči městu Přerov nemá. 
 
Usnesení k bodu 3.3 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 
v Přerově, Kopaniny 10, s paní Y.Z.  za obvyklých podmínek. 
UKBZS/10/3/3/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7           Proti/0  Zdržel se/0 
___________________________________________________________________________ 
 
3.4    H.M. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu. Pan H. je nevidomý. Bydlí ve společné 
domácnosti s paní Č. Z druhovského poměru se jim narodily 3 děti, které byly na základě 
rozsudku OS Přerov umístěny do ústavní péče. Závazky vůči DSMP ani vůči statutárnímu 
městu Přerov pan H. v současné době nemá. 
 
Usnesení k bodu 3.4 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 
v Přerově, Škodova 33, s panem M.H., 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/10/3/4/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7           Proti/0  Zdržel se/0 
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___________________________________________________________________________ 
  
3.5 Žádost o změnu nájmu bytu v zájmu města - paní J.M. 
Paní M. se obrací na komisi ve věci změny nájmu - požaduje výměnu stávajícího bytu 3+1 za 
menší 2+1. OSVaZ v rámci průzkumu osloví žadatele o poskytnutí obecního bytu, pokud 
nebude poskytnut O. 
 
Usnesení k bodu 3.5 
Komise doporučuje změnu nájmu v zájmu města paní J.M., za menší byt (2+1). 
Předmětný byt může být po uvolnění nabídnut panu J.O., pokud jeho žádost bude na 
příštím jednání komise schválena a pokud nebude možnost řešení jiným bytem. V obou 
případech za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k dosavadním bytům 
UKBZS/10/3/5/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7          Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
 
 
 
Informace OSVaZ na vědomí:  
- seznam žadatelů o nájem obecního bytu, kteří byli schváleni k řeší RM a žadatelé, 
kterým byla schválena žádost o změnu nájmu bytu v zájmu města  
 
- počet bytů v majetku města a ve správě DSMP  
___________________________________________________________________________ 
 
4. Různé 
Veřejná sbírka pod vánočním stromem - na vědomí 

Letošní veřejná sbírka pod vánočním stromem bude realizována ve prospěch organizace 
ROSKA PŘEROV,  reg. org. Unie Roska v ČR. Výtěžek bude použit na zakoupení 
rehabilitační pomůcky „BOSA“.  

Další jednání komise se koná dne 29.11.2011 v 15.00 hodin v jednací místnosti Rady 
města Přerova, nám. T.G.M. 1. 

 
 
          ---------------------------------------                                                           ---------------------------------------------- 

                   zapsala                                                                             Ing. Jan Slivka 
          Mgr. Blanka Hrubá                                                                předseda komise 
        organizační pracovník  
 
 
Rozdělovník:   členové komise 

hosté komise 
kancelář primátora 
Rada města Přerova 
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