
   

Zápis č. 11 

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

Rady města Přerova 

ze dne 29. 11. 2011 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka  

Ludmila Černocká Omluveni: 

Ing. Zdeněk Machala Pavel Grňa 

Bc. Marta Šintáková  

Alena Stárková  

RNDr. Václav Karabina Hosté 

František Porč Mgr. Dušan Hluzín - omluven 

Jakub Smékal Mgr. Romana Pospíšilová - omluvena 

Jaroslav Netopil Bc. Jana Žouželková - omluvena 

JUDr. Petr Dutko Antonín Čechák 

 Zdeňka Novotná 

Mgr. Blanka Hrubá Radek Dvořák 

  

Program:  

1. Zahájení 

2. Bytové záležitosti 

2.1 Dopisy občanů 
         2.2 Zjištění zájmu  

- obsazení bytu č. 11, Přerov, Husova 15 
- obsazení bytu č. 3, Přerov, Husova 15 
- obsazení bytu č. 7, Přerov, Škodova 33 
- obsazení bytu č. 3, Přerov, Na Hrázi 24 

 

 

  



         
3. Sociální a zdravotní záležitosti 

3.1. Žádost o přednostní poskytnutí bytu v DPS - paní Hana Burešová  
3.2. Uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovým bytům 
3.3. Nové vnitřní předpisy na oddělení sociálních věcí a zdravotnictví 

4.      Různé 

 
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 programu, který byl  jednohlasně schválen.  

UKBZS/11/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0          Zdržel se/0 
 

 
K bodu 2) Bytové záležitosti 

2.1 Dopisy občanů 
2.1.1 H.O.   - odloženo z minulé komise 
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 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. Na komisi se obrátila s žádostí o přidělení obecního bytu již 2x. 
Komise žádost poprvé projednávala 6.9.2011, kdy nepodala Radě města Přerova návrh na 
přednostní poskytnutí bytu. Znovu byla její žádost projednávaná 27.10.2011, komise její žádost 
odložila, protože v té době se prováděl průzkum na obsazení volných bytů. Paní O. byly 
nabídnuty byty 1+1, a to na ul. Na hrázi 24, Škodova 33 a Husova 15. Paní O. sice zájem 
projevila, ale k prohlídce bytů, která byla 3.11.2011, se nedostavila  a další zájem již neprojevila.    
 
Usnesení k bodu 2.1.1 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu paní 
H.O. 
UKBZS/11/2/1/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0                               Zdržel se/0 
 
2.1.2 Ž.K.   - odloženo z minulé komise 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Slečna K. je svobodná, 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. Další žádost byla projednávána v komisi dne 



27.10.2011, kdy komise vzhledem k chystanému průzkumu volných bytů žádost paní K. odložila. 
Paní K. projevila zájem o volný byt na ul. Na hrázi 24 a také o byt na ul. Škodova 33.   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 roce 2003, pořadí 78 – 100. 
Závazky vůči statutárnímu městu Přerov – k datu 7.11.2011 je evidován závazek za odvoz 
komunálního odpadu ve výši 257,-Kč na jméno K.Ž..  
Oddělení SVaZ nedoporučuje žádosti vyhovět vzhledem k závazku vůči statutárnímu městu 
Přerov.                                                                            
 
Usnesení k bodu 2.1.2 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu paní 
Ž.K. 
UKBZS/11/2/1/2/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.1.3 Z.K. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy. Nájemce bytu byla paní J., matka žadatelky, která dne 
15.5.2010 zemřela. Paní K. byla v komisi projednávána v lednu 2011, kdy komise podala návrh 
na uzavření nájemní smlouvy ve zpřísněném režimu, protože již v minulosti byly na bytě dluhy. 
Nová žádost paní K. byla projednávána 28.6.2011, kdy komise nepodala RM návrh na uzavření 
nájemní smlouvy. Paní K. bydlí ve společné domácnosti společně se svoji dcerou M.O.  a jejím 
nezl. synem L. Paní K. je v důchodu, její dcera pí. O. je evidována na ÚP v Přerově dva roky. 
Závazky vůči statutárnímu městu Přerov – k datu 14.11.2011 nejsou evidovány žádné závazky. 
K datu 15.11.2011 dluží jmenovaná DSMP nájemné za období 10/2011 v částce 3.546,- Kč a 
poplatek z prodlení ke stejnému datu činí 150,- Kč. K předmětnému bytu se dále váže dluh 
evidovaný na zemřelou matku p. K. - poplatky z prodlení ve výši 18.200,- Kč a soudní náklady 
ve výši 10.660,- Kč.  
 
Usnesení k bodu 2.1.3 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 1 v Přerově, Jižní čtvr ť I/22, s paní Z.K. 
UKBZS/11/2/1/3/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/7  Proti/0  Zdržel se/3 
 
2.1.4 K.V. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu . Paní K. bydlí sama v bytě o velikosti 2+1. Paní 
K. je důchodkyně. Rozhovor s ní byl velice složitý protože výše jmenovaná je silně nedoslýchavá 
a neumí pořádně česky. Z těchto důvodů bylo zjištěno minimum informací. Paní K. má exekuci 
ve výši 1.700,-Kč na elektřinu. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov – k datu 4.11.2011 
nejsou evidovány žádné závazky. K datu 15.11.2011 jmenovaná dluží DSMP vyúčtování služeb 
spojených s užíváním bytu v částce 4.360,- Kč a zaplacený soudní poplatek v částce 6.200,- Kč. 
U žadatelky se jedná o několikátý případ v pořadí. Neustále dochází k porušování nájemní 
smlouvy a porušování povinností vyplývajících z nájemní smlouvy. Nájemní smlouva byla 
uzavřena do 18.4.2011. Poprvé byla její žádost projednávaná 26.4.2011, následně byla vždy 
odložena. Dne 6.9.2011 komise žádost znovu projednala a nepodala Radě města Přerova návrh na 
znovuuzavření nájemní smlouvy. Oddělení SVaZ nedoporučuje znovuuzavření nájemní smlouvy. 



U žadatelky se jedná již o několikátý případ  porušování nájemní smlouvy.                                                                                                              
 
Usnesení k bodu 2.1.4 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 9 v Přerově, Kojetínská 1829, s paní K.V. 
UKBZS/11/2/1/4/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10  Proti/ 0     Zdržel se/0 
 
2.1.5  P.K. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Paní P.K. bydlí společně se třemi dětmi 
v podnájmu. V tomto podnájmu může bydlet do doby, než bude dům zbourán majitelem. Paní K. 
je svobodná matka na mateřské dovolené. Vychovává tři nezletilé děti: V.G:, N.G. a J.G.   Žádost 
o poskytnutí nájmu obecního bytu má podanou v roce 2005, pořadí 78 – 103. Závazky vůči 
statutárnímu městu Přerov k datu 29.11.2011 nemá. Paní K. v minulosti nebyla nájemce obecního 
bytu. V komisi nebyla nikdy projednávaná. V rámci průzkumu volných bytů byla oslovena 
a po prohlídce projevila zájem o volný byt 1+1 na ul. Škodova 33.  Oddělení SVaZ doporučuje 
přednostní poskytnutí obecní bytu paní P.K.  
Bod 2.1.5 byl řešen současně s bodem 2.2.3 - obsazení volných obecních bytů, kdy bylo přijato 
níže uvedené usnesení. 
 
Usnesení k bodu 2.1.5 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 7 v Přerově, Škodova 33, s paní K.P.   za obvyklých podmínek. 
UKBZS/11/2/1/5/2011  
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/ 0                     Zdržel se/1 
 
2.1.6 V.H.                     
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Dne 4.11.2011 bylo provedeno šetření v místě 
uvedeném v žádosti, a to Bratrská 36. Bylo zjištěno, že pan H. v uvedeném domě nebydlí. Pan H. 
v minulosti nebyl nájemce obecního bytu. Jeho žádost o přednostní poskytnutí obecního bytu 
byla již jednou projednávaná v komisi, a to dne 6.9.2011. Komise nepodala RM návrh na 
přednostní poskytnutí obecního bytu. Pan H. byl osloven na adrese rodičů v rámci průzkumu 
volných bytů. Po prohlídce projevil zájem o volný byt na ul. Na hrázi 24 a také Škodova 33. 
Závazky vůči statutárnímu městu Přerov –  k datu 31.10.2011 evidován závazek 200,- Kč na 
pokutách. 
Oddělení SVaZ nedoporučuje žádosti o přednostní poskytnutí bytu vyhovět, a to z důvodu 
evidovaného závazku a také z důvodu nepravdivé informace o místě bydliště. 
Usnesení k bodu 2.1.6 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu panu 
V.H. 
UKBZS/11/2/1//6/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10        Proti/ 0             Zdržel se/0 
 
2.1.7 R.J. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu. Pan J. je nájemce předmětného obecního bytu 
2+1 od roku 2003. V tomto bytě donedávna bydlel se svojí manželkou J.J. Ukončení nájemní 
smlouvy bylo na základě dluhů na nájmu.V rámci šetření pan J. uvedl, že dluh na nájmu 



způsobila jeho manželka, která se starala o tyto záležitosti. Pan J. dále uvedl, že neměl žádné 
informace o tom, že manželka neplatí nájem a peníze používá pro svoji potřebu. Dle sdělení pana 
J. se jeho manželka odstěhovala ze společné domácnosti a odhlásila se z trvalého bydliště. Pan J. 
je zaměstnancem Meopty Přerov. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov – ke dni 4.11.2011 
nejsou evidovány žádné závazky. K datu 29.11.2011 není vůči DSMP evidován žádný 
nedoplatek.                                                 
Oddělení SVaZ doporučuje znovuuzavření nájemní smlouvy s panem J. 
 
Usnesení k bodu 2.1.7 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 6 v Přerově, Jižní čtvr ť I/28, s panem R.J. na dobu určitou  1/2 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/11/2/1/7/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10            Proti/ 0             Zdržel se/0 
 
2.1.8   B.K. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu. Paní B.K. bydlí společně se synem v obecním 
bytě o velikosti 1+1. Paní  K.  je rozvedená, pracuje u firmy Gambro. Syn P.K.  pracuje ve firmě 
Victoria – Tip, a.s. Přerov. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov nemají. K datu 15.11.2011 
evidován dluh u DSMP a to poplatek z prodlení ve výši 2.425,- Kč. O prominutí poplatku 
z prodlení si již požádala. U paní K.  se jedná o první případ žádosti o znovuuzavření nájemní 
smlouvy. Jako důvod nehrazení nájemného paní K. uvedla, že neměla dostatek finančních 
prostředků. Syn nepracoval a paní K.  to sama finančně nezvládala. Oddělení  SVaZ doporučuje 
znovuuzavření nájemní smlouvy s paní B.K., a to z důvodu, že veškerý dlužný nájem uhradila. 
Paní K.  společně se synem nemají jinou možnost bydlení.  
 
Usnesení k bodu 2.1.8 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 4 v Přerově, Na Hrázi 26, s paní B.K.,  na dobu určitou  1/2 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  závazků vůči DSMP, a to do 31. 12. 
2011. 
UKBZS/11/2/1/8/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10            Proti/ 0             Zdržel se/0 
 
 
2.1.9    K.Č. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu. Pan Č. je rozvedený, je v evidenci Úřadu práce 
Přerov jako uchazeč o zaměstnání.Veřejnou službu pan Č. nevykonává. Závazky vůči 
statutárnímu městu Přerov – datu 10.11.2011 nejsou evidovány žádné závazky. U jmenovaného 
DSMP eviduje dluh na poplatku z prodlení ve výši 7.863,- Kč a na zaplaceném soudním poplatku 
částku 600,- Kč. Tyto částky výše jmenovaný nemůže již uhradit do pokladny DSMP, protože 
byly předány k vymáhání Exekutorské kanceláři Přerov, soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána. U 
pana Č. se jedná o první případ žádosti o znovuuzavření nájemní smlouvy. Jako důvod nehrazení 
nájemného pan Č. uvedl, že byl bez finančních prostředků. V měsíci říjnu obdržel nějaké finanční 
prostředky a nyní z nich žije. 



Oddělení  SVaZ doporučuje znovuuzavření nájemní smlouvy s panem K.Č., a to z důvodu, že 
veškerý dlužný nájem uhradil. Pan Č.  nemá jinou možnost bydlení. 
 
Usnesení k bodu 2.1.9 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 22 v Přerově-Předmostí, Pod Skalkou 5, s panem K.Č., na dobu určitou  1/2 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  závazků vůči DSMP 
na poplatku z prodlení, soudních nákladů a nákladů exekutora, a to do 31.12.2011. 
UKBZS/11/2/1/9/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9            Proti/ 0             Zdržel se/1 
 
2.1.10   A.M. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu. Pan M. je nájemce obecní, a to od prosince 2001. 
U jmenovaného šlo o první případ, kdy dlužil na nájemném. Komise jeho žádost projednávala již 
dvakrát, a to dne 6.9.2011 a dne 25.10.2011. Ani v jednom případě nepodala RM návrh na 
znovuuzavření 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. Ve své opětovné žádosti o 
znovuuzavření nájemní smlouvy ze dne 2.11.2011 uvedl, že nebyl schopen řádně platit nájem z 
důvodu nákladů právního zastoupení, kdy byl křivě obviněn z vážného trestného činu. Závazky 
vůči statutárnímu městu Přerovu - k datu 16.11.2011 nejsou evidovány žádné závazky. Závazky 
vůči DSMP - dluh na zaplaceném soudním poplatku ve výši 5 000,- Kč. 
  
Usnesení k bodu 2.1.10 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 8 v Přerově, Kozlovská 1512/31, s panem A.M. 
UKBZS/11/2/1/10/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                      Zdržel se/1 
 
 
 
2.1.11   E.G. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Paní G.  bydlí v bytě o velikosti 2+1. V tomto bytě 
bydlí se svým synem F.M. Výše uvedený byt má v podnájmu.                      
Paní G., jak uvedla, je v současné době vedena na ÚP v Přerově jako uchazečka o zaměstnání. 
Veřejnou službu nevykonává. Dle sdělení výše jmenované její syn chodí do školky. Žadatelka 
dále uvedla, že podnájemní smlouva jí končí 31.12.2011 a s majitelem domu se prý nemůže 
dohodnout na jejím prodloužení. Žádost podaná v r. 2010, pořadí 179 – 190. 

Paní G. v minulosti nebyla nájemce obecního bytu. V komisi byla její žádost projednávána 
poprvé. Oddělením SVaZ byla oslovena v průzkumu volných bytu. Má zájem o byt 1+1 v ul. Na 
Hrázi 24.Závazky vůči statutárnímu městu Přerov – ke dni 9.11.2011, nejsou evidovány žádné 
závazky.                                                         
 
Usnesení k bodu 2.1.11 



Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu paní 
E.G. 
UKBZS/11/2/1//11/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10        Proti/0              Zdržel se/0 
 
2.1.12 A.M. 
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Paní je rozvedená, bydlí v bytě 2+1. Ve společné 
domácnosti s ní bydlí syn T.M. a dcera R.. Paní M. i její dcera pracují u firmy Gambro Přerov. 
Syn pracuje u firmy Dřevočal. Paní v rámci sociálního šetření uvedla, že jsou v domě na uvedené 
adrese jedinou neromskou rodinou a soužití je zde velice špatné s ohledem na udržení pořádku a 
klidu v domě. Žadatelka ani její děti nemají závazky vůči DSMP ani vůči statutárnímu městu 
Přerov. Žádají o jiný obecní byt 2+1 mimo lokality Škodova, Husova, Kojetínská. 
    
Usnesení k bodu 2.1.12 
Komise podává Radě města Přerova návrh na poskytnutí prvního uvolněného bytu 2+1 
v Přerově paní A.M., mimo lokalitu Škodova, Husova, Kojetínská. 
UKBZS/11/2/1//12/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10        Proti/ 0             Zdržel se/0 

2.1.13 M.M. 

Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Pan M. byl na ulici Kojetínskou vystěhován v roce 1999 
z důvodu dluhu na nájmu. Po dobu užívání bytu řádně platil nájem a úhrady za služby spojené 
s užíváním bytu a neporušoval dobré mravy v domě. V bytě bydlí společně se svojí družkou. 
Panu M. byla opětovně rozbita všechna okna v bytě. Vzhledem k tomu, že pan M. naplňuje 
podmínky přílohy č. 5 vnitřního předpisu č. 28/05 schváleného Radou města Přerov, o uzavírání 
nájemních smluv k obecním bytů, že po dobu posledních dvou let nepřetržitě hradí poplatky 
spojené s bydlením a nemá dluh na původním bytě, byla mu ze strany DSMP  nabídnuta možnost 
přidělení bytu č. 26 v Přerově, Jižní čtvrť II/13. Pan M. souhlasí s jeho přidělením a vrácením 
bytu na Kojetínské zpět DSMP. 

 
Usnesení k bodu 2.1.13 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 26 
v Přerově, Jižní čtvr ť II/13, s panem M.M., za obvyklých podmínek a za podmínky 
uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. 
UKBZS/11/2/1//13/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10        Proti/0              Zdržel se/0 
 
2.1.14 A.O. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Bydlí ve společné domácnosti se svojí tchýní a 
třemi nezletilými dětmi. Paní O. projevila zájem o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 
v Přerově, Husova 7, a to ve stavu v jakém se nachází. Jedná se o byt dle dřívějších předpisů 
I. kategorie, plynofikovaný, neurčeným k prodeji. DSMP  doporučuje řešit bytovou situaci paní 
O. z důvodu úniku nájmu a zabránění jeho možné devastace. Šetřením bylo zjištěno, 
že jmenovaná a osoby s ní společně posuzované mají pohledávky vůči statutárnímu městu Přerov 
za komunální odpad a pokuty. 



 
Usnesení k bodu 2.1.14 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu paní 
A.O. 
UKBZS/11/2/1//14/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10        Proti/0              Zdržel se/0 
 
2.1.15  D.K. 
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu - bytu č. 17 v Přerově, Denisova 10, z důvodu založení 
rodiny. Doposud je nájemcem bytu č. 19 v Přerově, Denisova 8. Jeho žádost byla projednávána 
v komisi dne 27.9.2011, kdy byla odložena, jelikož v požadovaném bytě byly prováděné opravy 
z projektu IPRM a z toho důvodu nebylo možno byt panu K. ukázat. Panu K. byl byt ukázán dne 
22.11.2011 a jmenovaný souhlasí s převzetím bytu ve stavu v jakém se nachází. Dluhy vůči 
DSMP ani vůči statutárnímu městu nemá.  
 
Usnesení k bodu 2.1.15 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17 
v Přerově, Denisova 10, s panem D.K. za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření 
dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. 
UKBZS/11/2/1//15/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10        Proti/0              Zdržel se/0 
 
2.1.16  J.O. - odloženo z minulé komise 
Žádá o poskytnutí jiného obecního 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. Ke dni 29.11.2011 dluží pan O. dvě splátky kauce k bytu. 
 
Usnesení k bodu 2.1.16 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově, s panem J.O. 
UKBZS/11/2/1//16/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/10        Proti/ 0             Zdržel se/0 
 
Z jednání komise se omluvil a odešel pan Jakub Smékal. 
 
2.1.17 P.D., zastoupen paní D.D. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy. Pan D. měl uzavřenu nájemní smlouvu k předmětnému 
bytu na dobu určitou 1 rok, a to do 30. 6. 2011. Vzhledem k tomu, že nepodal žádost o 
prodloužení nájemní smlouvy, nájemní poměr skončil a pan D. je povinen se z bytu vystěhovat. 
Paní D. v žádosti uvádí, že věc byla předána k právnímu řešení. Šetřením bylo zjištěno, že 



pohledávky vůči DSMP pan D. nemá. Pohledávky vůči statutárnímu městu Přerov - pohledávka 
za komunální odpad.  
 
Usnesení k bodu 2.1.17 
Komise odložila projednání žádosti pana D., zastoupeného paní D., o uzavření nájemní 
smlouvy k bytu č. 18 v Přerově, Denisova 2148/6, na další jednání komise.  
UKBZS/11/2/1//17/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9             Proti/ 0             Zdržel se/0 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
2.2 Zjištění zájmu - obsazení volných obecních bytů 
  
2.2.1. Byt č. 11 v Přerově, Husova 15 
Oddělení SVaZ obdrželo od DSMP hlášení volného bytu č. 11  v Přerově, Husova 15. Jedná se 
o jednopokojový byt ve 2. poschodí v domě bez výtahu. Oddělení SVaZ provedlo průzkum 
obsazení tohoto bytu. Bylo obesláno 25 zájemců. Zájem projevili 2 žadatelé. Byla jim umožněna 
prohlídka bytu. Po prohlídce bytu oba zájemci projevili zájem o uzavření nájemní smlouvy 
k předmětnému bytu. Členům komise byly poskytnuty informace o obou zájemcích. 
 
 
Usnesení k bodu 2.2.1 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 11 v Přerově, Husova 15, s paní S.Ž., za obvyklých podmínek. 
UKBZS/11/2/2/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/8               Proti/ 0                     Zdržel se/1 
 

2.2.2 Byt č. 3 v Přerově, Husova 15 

Oddělení SVaZ obdrželo od DSMP hlášení volného bytu č. 3  v Přerově, Husova 15. Jedná se 
o jednopokojový byt v přízemí v domě bez výtahu. Oddělení SVaZ provedlo průzkum obsazení 
tohoto bytu. Bylo obesláno 25 zájemců. Zájem projevil 1 žadatel, pan V.Ž.. Panu Ž. byla 
umožněna prohlídka bytu. Po prohlídce bytu projevil zájem o uzavření nájemní smlouvy k 
předmětnému bytu. Členům komise byly poskytnuty informace o žadateli. 
 
Usnesení k bodu 2.2.2 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 
v Přerově, Husova 15, s panem Ž.V., za obvyklých podmínek. 
UKBZS/11/2/2/2/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                      Zdržel se/0 
 

2.2.3 Byt č. 7 v Přerově, Škodova 33 

Oddělení SVaZ obdrželo od DSMP hlášení volného bytu č. 7 v Přerově, Škodova 33. Jedná se 
o jednopokojový byt ve 2. poschodí v domě bez výtahu. Oddělení SVaZ provedlo průzkum 



obsazení tohoto bytu. Bylo obesláno 25 zájemců. Zájem projevili 3 zájemci, kterým byla 
umožněna prohlídka bytu. Po prohlídce bytu projevili zájem všichni 3 žadatelé. Členům komise 
byly poskytnuty informace o zájemcích. Bod 2.2.3 byl řešen současně s bodem č. 2.1.5. 
 
2.2.4 Byt č. 3  a byt č. 2 v Přerově, Na Hrázi 24 

Oddělení SVaZ obdrželo od DSMP hlášení volného bytu č. 3 v Přerově, Na Hrázi 24. Jedná se 
o jednopokojový byt v 1. poschodí v domě bez výtahu. Oddělení SVaZ provedlo průzkum 
obsazení tohoto bytu. Bylo obesláno 25 zájemců. Zájem projevilo 10 zájemců, kterým byla 
umožněna prohlídka bytu. Po prohlídce bytu projevilo zájem 8 zájemců. Členům komise byly 
poskytnuty informace o zájemcích. 
 
Usnesení k bodu 2.2.4 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 
v Přerově, Na hrázi 24, s panem T.N., za obvyklých podmínek. 
UKBZS/11/2/2/4/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                      Zdržel se/0 
 
2.2.5 Byt č. 2 v Přerově, Na Hrázi 24 

Oddělení SVaZ obdrželo od DSMP hlášení volného bytu č. 2 v Přerově, Na Hrázi 24. Jedná se 
o jednopokojový byt v přízemí v domě bez výtahu. Oddělení SVaZ provedlo průzkum obsazení 
tohoto bytu. Bylo obesláno 25 zájemců. Zájem projevilo 10 zájemců, kterým byla umožněna 
prohlídka bytu. Po prohlídce bytu projevilo zájem 8 zájemců. Členům komise byly poskytnuty 
informace o zájemcích. 
 
Usnesení k bodu 2.2.5 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 
v Přerově, Na hrázi 24, s panem Ing. L.M., za obvyklých podmínek. 
UKBZS/11/2/2/4/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                      Zdržel se/0 
 
Informace OSVaZ na vědomí:  
- seznam žadatelů o nájem obecního bytu, kteří byli schváleni k řešení RM a žadatelé, 
kterým byla schválena žádost o změnu nájmu bytu v zájmu města  
 
- počet bytů v majetku města a ve správě DSMP  
 

____________________________________________________________ 

3. Sociální a zdravotní záležitosti 
 
3.1 Žádost o přednostní poskytnutí bytu v DPS - paní H.B.  
 
Žádost o poskytnutí bytu v domě zvláštního určení v DPS podaná 10.3.2005 – požadavek 
U Žebračky. Dopisem ze dne 7.9.2011 si požádala o přednostní umístění. V dubnu 2010 žádala 



být zařazena do pořadníku na umístění do DPS U Žebračky – nebyla schválena poradním 
orgánem. 
Slečna B. je svobodná. Bydlí v rodinném domku 3+1 u rodičů, společně s rodiči a svobodným 
bratrem. Má zde svůj pokoj. Každý den do domu dochází 3 vnuci rodičů slečny B. a ta vzhledem 
k přítomnosti dětí nemá potřebný klid, který by měla mít. Pečovatelskou službu nemá zavedenu, 
v případě umístění by využívala obědy, větší úklid, mytí oken, praní velkého prádla. Pobírá  
invalidní důchod. Od 2 let věku trpí neurologickým onemocněním. Ošetřující lékařka z Fakultní 
nemocnice-neurologické kliniky v Olomouci doporučuje umístění v DPS. 
Slečna B. uvádí, že její zdravotní stav jí nedovoluje bydlení v běžném domě bez pečovatelské 
služby. Slečna má zájem se osamostatnit, nechce bydlet s rodiči. Nyní jí se vším doma pomáhá 
matka. B.H.  žádá o přednostní umístění do DPS U Žebračky nebo i v jiném DPS. Nemá závazky 
vůči městu Přerov. 
Žádost slečny B.  byla projednávána dne 10.11.2011 na jednání pracovní skupiny při Odboru 
sociálních věcí a školství pro oblast bydlení v domech s pečovatelskou službou.  Pracovní 
skupina nepodává návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální  
a zdravotní záležitosti na přednostní poskytnutí bytu pro paní H.B. v DPS  
U Žebračky nebo v jiném DPS. 
Výsledek hlasování: Pro/ 8              Proti/ 0              Zdržel se/0 

Usnesení k bodu 3.1 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí bytu v DPS slečně 
H.B. 
UKBZS/11/3/1/2011 
Výsledek hlasování:  Pro/9             Proti/0  Zdržel se/0 
 
3.2  Odmítnutí volných bytů v DPS 
 
Členové komise byli informováni o vyřazení pana J.K., z pořadníku DPS U Strhance a paní 
M.H., z pořadníku DPS Jižní čtvrť. Důvodem je skutečnost, že odmítli uzavřít nájemní smlouvu 
k bytu v domě zvláštního určení - v domě s pečovatelskou službou. 
 
3.3 Členové komise byli informováni o přípravě nového vnitřního předpisu pro uzavírání 
nájemních smluv k bytům v domě zvláštního určení - v domě s pečovatelskou službou. Součástí 
vnitřního předpisu jsou nová kritéria pro posouzení žádostí, kdy zvýrazněno bude využívání 
pečovatelské služby. 
  
 
 
4. Různé 

Členové komise obdrželi výtisk II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě 
Přerov a byli informováni, že jeho výtisk byl financován z projektu KÚ Olomouc. 

Další jednání komise se koná dne 10. ledna 2012 v 15.00 hodin v jednací místnosti Rady 
města Přerova, nám. TGM 1. 



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

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