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Zápis č. 12 

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

Rady města Přerova 

ze dne 10. 1. 2012 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka  

Ludmila Černocká Omluveni: 

Ing. Zdeněk Machala  

Bc. Marta Šintáková  

Alena Stárková  

RNDr. Václav Karabina Hosté 

František Porč Mgr. Dušan Hluzín  

Jakub Smékal Mgr. Romana Pospíšilová  

Jaroslav Netopil Bc. Jana Žouželková  

JUDr. Petr Dutko Antonín Čechák 

Pavel Grňa Zdeňka Novotná 

 Radek Dvořák 

Mgr. Blanka Hrubá  

 
Program:  
 1. Zahájení 
 
 2. Bytové záležitosti  
 

 

3.       Sociální a zdravotní záležitosti 
3.1. Bezbariérové byty Přerov, Bayerova 5 - uzavření nájemních smluv 
3.2. Bezbariérový byt - Ludvík Lendel 
3.3. Pořadníky do DPS 
3.4. Metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení 

  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.   

Členům komise byl předložen k podpisu tiskopis Prohlášení o mlčenlivosti člena Komise 
pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti, který zavazuje zachovávat 
mlčenlivost ohledně osobních údajů a citlivých údajů žadatelů. 
 

Komise  hlasovala o změně programu, který byl  jednohlasně schválen. Jednotlivé body 
jednání byly projednány v následujícím pořadí: 3.4, 2.1.1 - 2.1.12, 3.2., 2.1.13, 2.1.14, 3.1, 
3.3, 4.   

UKBZS/12/1/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0          Zdržel se/0 
 
K bodu 3.4 
Členům komise byl předložen návrh nového vnitřního předpisu - metodického pokynu 
k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech zvláštního určení, tedy bytům  
v DPS, v Přerově. Návrh vnitřního předpisu byl vypracován ve spolupráci s právním oddělením 
MMPr na podnět Pracovní skupiny při odboru SVŠ. Byl připomínkován ředitelem DSMP. Do 
návrhu vnitřního předpisu byly zapracovány podněty členů pracovní skupiny. Vedoucí odboru, 
Mgr. Pospíšilová, poukázala na nejproblémovější místa předpisu. Členové komise na dalším 
jednání předloží své podněty k danému návrhu předpisu. 
 
K bodu 2) Bytové záležitosti 

2.1 Dopisy občanů 
2.1.1 P.D. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18 v Přerově, D. Pan D. je svobodný. Bydlí 
společně s paní D.D., která jej na základě plné moci zastupuje v řízení o znovuuzavření nájemní 
smlouvy k předmětnému bytu. Pan D. v současné době vykonává trest odnětí svobody ve věznici 
v Kuřimi. Žádost pana D.byla projednávána na 11. jednání komise dne 29.11.2011, kdy byla 
odložena. S paní D. byl osobně domluven termín sociálního šetření. V uvedený termín nebyla 
přítomna. Na další výzvy paní nereagovala. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov - na jméno 
D.P. - za svoz komunálního odpadu částka 2876,- Kč a za pokuty částka ve výši 300,- Kč. Paní 
D.D. má závazek ve výši 750,- Kč za svoz komunálního odpadu a 3 000,- Kč za pokuty. Vůči 
DSMP nejsou evidovány žádné závazky. Paní D. ve své žádosti ze dne 9. 1. 2012 žádá o dočasné 
prominutí dluhu. Oddělení SvaZ nedoporučuje vyhovění žádosti z důvodu závazku vůči 
statutárnímu městu Přerov.  
 
Usnesení k bodu 2.1.1 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 18 v Přerově, s P.D. 
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UKBZS/12/2/1/1/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/11                     Proti/ 0                        Zdržel se/0 
 
2.1.2 J. a S. V. R. 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8, . Manželé R. bydlí v bytě o velikosti 2+1. 
Ve společné domácnosti s nimi bydlí jejich synové M. a J.. Paní R. pečuje o syna J., který 
potřebuje celodenní péči z důvodu svého zdravotního znevýhodnění. Dle sdělení prodělal 
rozsáhlou mozkovou obrnu a je držitelem průkazu ZTP/P. Pan R. je údajně v současné době 
evidován na ÚP v Přerově jako uchazeč o zaměstnání. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov – 
ke dni 21.11.2011 nejsou evidovány žádné závazky. Závazky vůči DSMP - k datu 16.12.2011 
dluží DSMP částku 25 072,00 Kč  + poplatek z prodlení k datu 16. 11. 2011 v částce 8 648,00 
Kč. Manželé R. jsou nájemci bytu od r. 1997. Jedná se o první případ kdy dlužili na nájemném. 
Oddělení SVaZ doporučuje znovuuzavření nájemní smlouvy za podmínky úhrady dluhů vůči 
DSMP, s přihlédnutím ke zdravotnímu znevýhodnění nezl. syna J. 
 
 
Usnesení k bodu 2.1.2 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 8 v Přerově, s J.a S.V.R. 
UKBZS/12/2/1/1/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/10                     Proti/1                         Zdržel se/0 
 
2.1.3 A.S. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 25, . Pan S. bydlí sám v bytě o velikosti 1+1. 
Pan S. v rámci sociálního šetření uvedl, že se bude hlásit na ÚP v Přerově jako uchazeč o 
zaměstnání, a to z důvodu ukončení pracovního poměru. Údajně se léčí na onemocnění páteře. 
V současné době splácí exekuci ve výši 2.500,-Kč. Sdělil, že nájem neplatil z důvodu finanční 
tísně. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov – k datu 21.11.2011 nejsou evidovány žádné 
závazky. Závazky vůči DSMP - ke dni 10.1.2012 nemá závazky, poplatek z prodlení již uhradil.  
 
Usnesení k bodu 2.1.2 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 25 v Přerově, s A.S., 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/12/2/1/3/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/11             Proti/0                       Zdržel se/0 
 
 
2.1.4 B.B. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2, . Pan B.bydlí v bytě o velikosti 2+1. Ve 
společné domácnosti s ním bydlí jeho syn L.B. Nájemní smlouva byla ukončena na základě 
nevhodného chování syna L. v domě. Pan B. je důchodce a jeho syn je v současné době evidován 
na ÚP v Přerově jako uchazeč o zaměstnání. Pan B. uvedl, že po pohovoru se synem tyto 
problémy s hlučným chováním ve večerních hodinách ustaly. Závazky vůči statutárnímu městu 
Přerov ani vůči DSMP nejsou ke dni 9.1.2012 evidovány. Ředitel DSMP sdělil, že nájemník 
domu potvrdil, že porušování domovního řádu neustalo, zasahovala údajně také Městská policie 
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Přerov. Vzhledem k tomu budou ze strany DSMP vyzváni nájemci, nechť se znovu písemně 
vyjádří.  
 
Usnesení k bodu 2.1.4 
Komise odložila projednání žádosti pana B.B.  na další jednání komise. Bude učiněn dotaz 
na Městskou policii Přerov, zda byl realizován výjezd do domácnosti pana B. pro 
porušování domovního řádu. 
 
2.1.5 M.Z. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, . Pan Z. bydlí v bytě o velikosti 
2+1. Ve společné domácnosti s ním bydlí jeho matka Z.J. Nájemní smlouva byla ukončena na 
základě dluhu na nájmu. Pan Z. již sedm let pracuje jako učitel v Praze, kde také bydlí. Do místa 
svého trvalého bydliště dojíždí asi jednou za měsíc. Paní Z. uvedla, že k nezaplacení nájmu došlo 
na základě nedorozumění se synem, který si myslel, že nájem zaplatila ona a ta si myslela to 
stejné o synovi. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov – k datu 6.12.2011 nejsou evidovány 
žádné závazky.  Závazky vůči DSMP - k datu 16.12.2011 - poplatek z prodlení ve výši 1 306,- 
Kč. Pan Z. je nájemce bytu od r. 1997. U jmenovaného jde o první případ, kdy dlužil na 
nájemném. Oddělení SVaZ doporučuje znovuuzavření nájemní smlouvy s panem Z., a to 
z důvodu, že toto nedopatření je omluvitelné.                
 
Usnesení k bodu 2.1.5 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 1 v Přerově, s panem M.Z., 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 poplatku z prodlení, popř. jeho neprominuté části, a 
to do 31.1.2012. 
UKBZS/12/2/1/5/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.1.6. J.P. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, . Žadatelka pracuje jako učitelka v 
ZŠ Kokory, kde byla telefonicky kontaktována a požádána o termín, ve kterém bude provedeno 
sociální šetření. Sociální šetření bylo realizováno dne 14.12.2011 v místě trvalého bydliště 
žadatelky. Po zazvonění otevřel otec bývalého manžela žadatelky, pan P.J., který sdělil, že paní 
P. na této adrese nebydlí, že bydlí v Prosenicích. Z tohoto důvodu nebylo možno provést sociální 
šetření. Následně bylo zjištěno, že paní P. má hlášeno trvalé bydliště v Prosenicích, . Závazky 
vůči statutárnímu městu Přerov – ke dni 20.12.2011 nemá žádné nedoplatky. Závazky vůči 
DSMP - ke dni 16.12.2011 nemá žádné nedoplatky.                                                                                              
 
 
 
Usnesení k bodu 2.1.6 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 1 v Přerově, s paní J.P. 
 
UKBZS/12/2/1/6/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
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2.1.7. Manželé E. a D.G.  
Žádají o přednostní poskytnutí obecního bytu.  Manželé G. bydlí sami v podnájmu v půdní 
vestavbě na uvedené adrese. Jedná se o byt v půdní vestavbě, pořízené na náklady nájemců 
(manželé V.) s nájemní smlouvou na 40 let. Jejich žádost o přednostní poskytnutí bytu byla 
v komisi projednávaná již 2x. 26.4.2011 byla žádost odložena na další jednání, které proběhlo 
2.6.2011. Komise 2.6.2011 na svém jednání nepodala RM návrh na přednostní poskytnutí 
obecního bytu. Žádost o byt podána v r. 1999, pořadí 17 – 21. Závazky vůči statutárnímu městu 
Přerov – ke dni 23.11.2011 nejsou evidovány. Závazky vůči DSMP – ke dni 23.11.2011 nejsou 
evidovány.  
 
Usnesení k bodu 2.1.7 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu 
manželům D.a E.G. 
UKBZS/12/2/1/7/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.1.8. A.O. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Paní A.O. bydlí společně s manželem a třemi dětmi 
u své tchýně, paní O.E., na uvedené adrese, kde v bytě o velikosti 2+1 žije 6 osob. Paní O. je na 
mateřské dovolené. Žádost o byt mají podánu v roce 2005, pořadí 67 – 78. Závazky vůči DSMP – 
ke dni 16.12.2011 nemají žádné závazky, nejsou nájemci obecního bytu. Závazky vůči 
statutárnímu městu Přerov – ke dni 1.12.2011 byly doplaceny. Její žádost o přednostní poskytnutí 
obecního bytu byla projednávaná komisí 29.11.2011. Paní O. projevila zájem o uzavření nájemní 
smlouvy k bytu č. 9 v Přerově, a to ve stavu, v jakém se nachází. Jedná se o byt dle dřívějších 
předpisů I. kategorie, plynofikovaný, neurčený k prodeji. DSMP doporučuje řešit bytovou situaci 
paní O.z důvodu úniku nájmu a zabránění možné devastace bytu. Komise dne 29.11.2011 
nepodala RM návrh na přednostní poskytnutí bytu s ohledem na závazky paní O. a společně 
posuzovaných osob vůči statutárnímu městu Přerov. Oddělení  SVaZ doporučuje přednostní 
poskytnutí obecního bytu paní A.O.   
 
Usnesení k bodu 2.1.8 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 
v Přerově, s paní A.O., za obvyklých podmínek. 
UKBZS/12/2/1/8/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
 
2.1.9 V.J. 
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Paní V.J. bydlí společně s přítelem, panem Z.H., v  bytě 
o velikosti 2+1 v Přerově, . Paní J. pracuje v Nemocnici jako ošetřovatelka. Byt, ve kterém nyní 
bydlí společně s přítelem, částečně zrekonstruovali. Jelikož nájemníci domu, ve kterém bydlí, 
nemají finanční prostředky na odkoupení bytu, žádá paní J. o poskytnutí jiného obecního bytu,  a 
to bytu č. 3 v Přerově, . Paní J. uvedla, že v domě na ulici vyrůstala. Má k tomuto domu citový 
vztah. Paní V.J. nemá závazky vůči statutárnímu městu Přerov ani vůči Domovní správě města 
Přerova. Oddělení  SVaZ doporučuje poskytnutí požadovaného obecního bytu paní V.J. 
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Usnesení k bodu 2.1.9 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3 
v Přerově, s paní V.J., za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku 
nájmu k doposud užívanému bytu. 
UKBZS/12/2/1/9/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.1.10 Manželé J. a J.P. 
Žádají o poskytnutí jiného obecního bytu, konkrétně bytu č. 14, . Manželé P. bydlí v bytě o 
velikosti 3+1, kde ve společné domácnosti s nimi bydlí jejich dvě dcery, E., a L.,. Paní P. je dle 
sdělení zaměstnána jako zdravotní sestra v Nemocnici Přerov. Pan P.pracuje v Precheze Přerov. 
Manželé si žádají o poskytnutí bytu ve stejném domě a na stejném patře. Jedná se o byt,  který je 
svojí rozlohou větší a má balkon. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov – ke dni 7.12.2011 
nejsou evidovány žádné závazky. Závazky vůči DSMP – ke dni 16.12.2011 nejsou evidovány 
žádné závazky.  Manželé P.jsou nájemci bytu od r. 2004. Oddělení SVaZ doporučuje žádosti 
vyhovět, a to důvodu, že manželé P.jsou řádnými nájemníky, nájem hradí ve stanovených 
termínech. Stávající byt vrátí k užívání DSMP.                                                    
 
Usnesení k bodu 2.1.10 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14 
v Přerově, s manželi J.a J.P., za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o 
zániku nájmu k doposud užívanému bytu. 
UKBZS/12/2/1/10/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
     
2.1.11 M.M. 
Žádá o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově. Manželé M. bydleli v Kokorách, kde 
vlastnili rodinný dům, o který 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. V minulosti bydleli v Kokorách v rodinném domu, o který 
přišli z důvodu dluhů. V současné době se snaží získat nájemní smlouvu k bytu po zemřelé matce 
pí. M. V rámci místního šetření v domě v Přerově bylo jednáno s paní O., která uvedla, 
že manželé M. v domě nebydlí a nikdy nebydleli. Po zazvonění na byt, ve kterém mají bydlet, 
otevřel pan P., který sdělil, že manželé M.v bytě nebydlí a nemá na ně žádný kontakt. 
Při následném jednání s výše jmenovanými na chatě v zahrádkářské osadě Žernava, uvedla paní 
M., že v bytě bydlí její dcera se svoji dcerou a druhem. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov 
–  k datu 15.12.2011nejsou evidovány žádné závazky. Závazky vůči DSMP - k datu 16.12.2011 
nejsou evidovány žádné závazky. Paní M.nikdy nebyla nájemce obecního bytu. Komise již 2x 
projednávala žádost paní M., a to 2.6.2011 a 27.9.2011. Ani v jednom případě Komise nepodala 
RM návrh za uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově. Odbor SVaZ nedoporučuje žádosti 
vyhovět.   
 
Usnesení k bodu 2.1.11 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 
v Přerově, s paní M.M. 
UKBZS/12/2/1/11/2012 
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Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.1.12 J.O. 
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Pan J.O. bydlí ve společné domácnosti společně se svoji 
družkou M.M.a třemi dětmi: J., R. a I. Veřejnou službu nevykonává. Všechny děti pana O. jsou 
vážně nemocné. Nezl. syn R.se dlouhodobě léčí na závažné onemocnění pohybového aparátu, má 
za sebou již tři operace. Nezl. I. prodělala mozkovou obrnu, je zdravotně znevýhodněná. Nezl. J. 
se dle sdělení pana O.léčí na astma a na lehčí onemocnění ledvin. Pokaždé, kdy je prováděno 
neplánované sociální šetření, je zřejmé, že o děti je vzorně postaráno a to i přes všechna  
zdravotní znevýhodnění. Pan O. žádal o výměnu bytu již 3x. Komise jeho žádost projednávala 
26.1.2011, 29.3.2011 a 27.10.2011. Ani v jednom případě nepodala Radě města Přerova návrh na 
poskytnutí jiného obecního bytu. Oddělení SVaZ doporučuje přidělení jiného obecního bytu 
s ohledem na zdravotní znevýhodnění jeho nezl. dětí, kvalitu bytu a skutečnosti, že na ulici 
Kojetínské dochází historicky ke sporům rodin O. a M. Závazky vůči statutárnímu městu Přerov 
– k dnešnímu dni nebyly zjištěny žádné evidované dluhy. O. projevili zájem o volný byt č. 4 
v Přerově, Husova 17. 
 
Usnesení k bodu 2.1.12 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 
v Přerově, s panem J.O., za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku 
nájmu k doposud užívanému bytu. 
UKBZS/12/2/1/12/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/11  Proti/0  Zdržel se/0 
 
Z jednání komise se omluvil a odešel p. Grňa. 
 
 
 
 
 
3.2 Uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení - bezbariérovému bytu č. 11 
v Přerově, Jižní čtvr ť II/5 
Pan L.L. bydlí v obecním bezbariérovém bytě 2+1 společně se svými rodiči a třemi sourozenci. 
Pan L.L. je osobou těžce zdravotně znevýhodněnou s omezenou schopností pohybu. Je schopen 
samostatné chůze na krátkou vzdálenost, ale s pomocí druhé osoby, jinak používá mechanický 
invalidní vozík. Pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3.stupně a příspěvek na péči 4.stupně. 
Výlučným nájemcem daného bytu byla matka paní I.B., která byt již od 1.10.2007 užívá bez 
právního důvodu. U OS Přerov proběhlo řízení o výpovědi z nájmu bytu a předmětný byt byl 
poskytnut jako přístřeší. K 16.12.2011 dluží DSMP 41.668 Kč, s poplatkem z prodlení k datu 
16.12.2011 v částce 199.628 Kč a na zaplacených soudních poplatcích dluží částku 5.670 Kč. 
Dluhy vůči statutárnímu městu Přerov žadatel ani ostatní členové domácnosti nemají. Paní B. 
uvedla, že do tíživé situace se dostala v letech 2004-2006, kdy jí zemřela dcera, matka a syn. 
Sdělila, že si půjčila peníze na pohřby, dluh splácela a neměla už na platbu nájemného. Dluh vůči 
DSMP splácí nepravidelně. V současné době zpětně 1 rok hradí nájem pravidelně. Vzhledem 
ke zdravotnímu stavu oddělení SVaZ doporučuje pro pana L. poskytnutí bezbar. bytu č.11, Jižní 
čtvrť II/5, ve kterém v současné době bydlí. 
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Usnesení k bodu 3.2 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního 
určení - bezbariérovému bytu č. 11 v Přerově, Jižní čtvr ť II/5, s panem L.L., bytem Přerov, 
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/12/3/2/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/5               Proti/5                      Zdržel se/0 
 
Z jednání komise se omluvil a odešel JUDr. Dutko. 
 
2.1.13 A.M. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Přerově. Pan M. je nájemce obecního bytu , 
a to od prosince 2001. Pan M. dostal výpověď z nájmu bytu z důvodu dlužného nájemného. 
Důvodem neplacení nájemného byla dle pana M. skutečnost, že nebyl z důvodu ztráty zaměstnání 
schopen řádně platit nájem a služby spojené s užíváním bytu. U jmenovaného šlo o první případ, 
kdy dlužil na nájemném. K dnešnímu dni nemá pan M. žádné nedoplatky vůči DSMP ani vůči 
statutárnímu městu Přerov.  
 
Usnesení k bodu 2.1.13 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 
v Přerově, s panem A.M., 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/12/2/1/13/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/1 
 
 
2.1.14 Z.Z. 
Žádá o změnu nájmu v zájmu města. Žádá výměnu současného bytu č. 4 v Přerově,  za byt č. 4 
v Přerově, . Na adrese není zájem o odprodej bytů. DSMP doporučuje vyhovět žádosti pana Z. 
 
Usnesení k bodu 2.1.14 
Komise doporučuje změnu nájmu v zájmu města panu Z.Z., za byt č. 4 v Přerově,  
za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. 
UKBZS/12/2/1/14/2012 
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  
___________________________________________________________________ 
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3. Sociální a zdravotní záležitosti 
 
3.1 Uzavření nájemních smluv k bezbariérovým bytům v Přerově, Bayerova 5 
 
Na 9. zasedání Zastupitelstva města Přerova dne 12. prosince 2011 byl usnesením 
č. 351/9/3/2011 schválen úplatný převod 4 bezbariérových bytových jednotek v objektu Bayerova 
735/5 v Přerově z vlastnictví společnosti Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem Přerov I-Město, 
nám. T.G.M. 223/12, do vlastnictví statutárního města Přerova. Jedná se o 1 byt 3+kk, 2 byty 
2+kk a 1 byt 1+kk. Dne 20.12.2011 byla uzavřena kupní smlouva mezi subjektem  Ekoinvest a.s., 
IČ 42866669, se sídlem nám. T.G. Masaryka 223/12, Přerov, jako prodávajícím a statutárním 
městem Přerov jako kupujícím. V současné době probíhá řízení o zapsání vlastnických práv 
do katastru nemovitostí. 
Pověření pracovníci oddělení SvaZ oslovili všechny zájemce o bezbariérový byt v pořadníku 
zájemců. Zájem projevili 4 zájemci.  
 
O byt 3+kk o rozloze 58,29 m² projevil zájem pan Č.V. (opatrovník matka R.Č.),  
 
O byt 2+kk o rozloze 44,63 m² projevil zájem pan Z.B., za podmínky uzavření dohody o zániku 
nájmu k doposud užívanému bytu. 
 
O byt 2+kk o rozloze 40,40 m² projevila zájem paní M.B., která pracuje v Přerově. 
 
O byt 1+kk o rozloze 25,09 m² projevil zájem pan H.A. 
 
Všichni zájemci splňují kritéria pro uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu podle 
vnitřního předpisu č. 26/2005, metodického pokynu k uzavírání nájemních smluv k bytům 
zvláštního určení, bezbariérově upraveným bytům (osoby těžce zdravotně postižené s omezenou 
schopností pohybu a orientace, starší 18-ti let, nemající dluhy vůči městu Přerov. Členům komise 
byly poskytnuty doplňující informace k jednotlivým žadatelům. 
 
Usnesení k bodu 3.1.1 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního 
určení - bezbariérovému bytu č. 735/1 v Přerově, Bayerova 735/5, s panem H.A. 
za obvyklých podmínek a za podmínky, že statutární město Přerov nabude vlastnické právo 
k předmětnému bytu zvláštního určení na základě kupní smlouvy, kterou dne 20.12.2011 
uzavřely Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem nám. T.G. Masaryka 223/12, Přerov, jako 
prodávající a statutární město Přerov jako kupující. 
UKBZS/12/3/1/1/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                      Zdržel se/0 
 
 
Usnesení k bodu 3.1.2 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního 
určení - bezbariérovému bytu č. 735/2 v Přerově, Bayerova 735/5, s panem Č.V. za 
obvyklých podmínek a za podmínky, že statutární město Přerov nabude vlastnické právo 
k předmětnému bytu zvláštního určení na základě kupní smlouvy, kterou dne 20.12.2011 
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uzavřely Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem nám. T.G. Masaryka 223/12, Přerov, jako 
prodávající a statutární město Přerov jako kupující. 
UKBZS/12/3/1/2/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                      Zdržel se/0 
 
 
Usnesení k bodu 3.1.3 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního 
určení - bezbariérovému bytu č. 735/3 v Přerově, Bayerova 735/5, s panem Z.B., za 
podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu a za podmínky, že 
statutární město Přerov nabude vlastnické právo k předmětnému bytu zvláštního určení na 
základě kupní smlouvy, kterou dne 20.12.2011 uzavřely Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se 
sídlem nám. T.G. Masaryka 223/12, Přerov, jako prodávající a statutární město Přerov 
jako kupující. 
UKBZS/12/3/1/3/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                      Zdržel se/0 
 
 
Usnesení k bodu 3.1.4 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního 
určení - bezbariérovému bytu č. 735/4 v Přerově, Bayerova 735/5, s paní M.B., za obvyklých 
podmínek a za podmínky, že statutární město Přerov nabude vlastnické právo 
k předmětnému bytu zvláštního určení na základě kupní smlouvy, kterou dne 20.12.2011 
uzavřely Ekoinvest a.s., IČ 42866669, se sídlem nám. T.G. Masaryka 223/12, Přerov, jako 
prodávající a statutární město Přerov jako kupující. 
UKBZS/12/3/1/4/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                      Zdržel se/0  
 
Zpracováním a podáním návrhu Radě města Přerova na uzavření nájemních smluv 
k předmětným bytům byl dodatečně pověřen ředitel DSMP. 
 
 
 
 
3.3 Návrh pořadníku zájemců na poskytnutí bytu v DPS Trávník,  

U Strhance, Na hrázi. 
 
V současné je téměř  vyčerpán pořadník na DPS Trávník, kde zbývá umístit 1 žadatelka, která se 
ze zdravotních důvodů nemůže přestěhovat. V pořadníku U Strhance a Na hrázi je 1 žadatel, 
pan Jan Karlík, který neuzavřel nájemní smlouvu a bude z pořadníku vyřazen dle vnitřního 
předpisu.  
Při sestavování nových pořadníků bylo osloveno asi 90 žadatelů, zájem o DPS Trávník vyslovilo 
15 žadatelů. O DPS U Strhance a Na Hrázi projevila zájem pouze 1 manželská dvojice. 
Členové poradního orgánu při Odboru sociálních věcí a školství posuzovali individuálně 
jednotlivé žádosti. Při sestavování návrhů pořadníků zájemců  přihlíželi ke zdravotnímu stavu, 
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věku, sociálním poměrům žadatele a k tomu, zda je příjemcem pečovatelské služby. 
Členové komise obdrželi informace k jednotlivým žadatelům.  
 
Usnesení k bodu 3.3 
Komise podává Radě města Přerova návrh na schválení pořadníku zájemců (příloha č. 1) 
na poskytnutí bytu v DPS Trávník, U Strhance a Na Hrázi. 
UKBZS/12/3/3/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                      Zdržel se/0 

 

4. Různé 
4.1. Vánoční veřejná sbírka 
Dne 6.1.2012 byla ukončena vánoční veřejná sbírka, která byla tento rok vyhlášena pro nestátní 
neziskovou organizaci ROSKA PŘEROV, region,org.Unie Roska v ČR. Byla vybrána částka 
ve výši 9 484,- Kč, která bude použita na nákup rehabilitační pomůcky BOSA. 
 
Komise bere tuto informaci na vědomí. 
 
 

 

Další jednání komise se koná dne 31. ledna 2012 v 15.00 hodin v zasedací místnosti 
Smetanova 7. 

 

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

                   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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Příloha č. 1 

 
Návrh pořadníku zájemců 6.12.2011 – DPS  Trávník 1 
 
Poř. Příjmení, jméno  Datum  Rok  Příslib    Pozn. 
 adresa trv. pobytu  podání žád. naroz.  obce____________ 
 
1. M.M.    22.5.2002   -   
  
2. K.A.    29.9.2011   -   
  
3. F.V.    18.8.2011   -     
 
4. P.E.    26.4.2006   -    
  
5. P.J.    8.11.2011   - 
  
6. K.J.    14.3.2010   -     
 
7. R.H.    25.2.2003   - 
   
8. O.M.    15.8.1995   - 
    

 
 
Návrh pořadníku zájemců 6.12.2011 – DPS  U Strhance 13, Na hrázi 32 
 
Poř. Příjmení, jméno  Datum  Rok  Příslib    Pozn. 
 adresa trv. pobytu  podání žád. naroz.  obce____________ 
 
1. manželé 
 H.E.    17.2.2004   -   
 H.M.    17.2.2004   - 


