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Zápis č. 14 

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

Rady města Přerova 

ze dne 28. 2. 2012 

 

Přítomni: Omluveni: 

Ing. Jan Slivka Ing. Zdeněk Machala 

Ludmila Černocká Bc. Marta Šintáková 

JUDr. Petr Dutko  

Alena Stárková Hosté  

RNDr. Václav Karabina Mgr. Dušan Hluzín - omluven 

František Porč Mgr. Romana Pospíšilová - omluvena 

Jakub Smékal Bc. Jana Žouželková - omluvena 

Jaroslav Netopil Antonín Čechák 

Pavel Grňa Dana Darebníková 

 Zdeňka Novotná 

  

Mgr. Blanka Hrubá  

 
Program:  
 1. Zahájení 
 
 2. Bytové záležitosti  
            2.1 žádosti občanů 
            2.2 zjištění zájmu 
 

 

3.       Sociální a zdravotní záležitosti 
3.1. Bezbariérové byt -  p. M. 
3.2. Bezbariérový byt - p. P. 
3.3. Přednostní umístění do DPS 
 

  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 počtu členů usnášeníschopné.   

 

Komise  hlasovala o programu, který byl  jednohlasně schválen.  

UKBZS/14/1/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/8 Proti/0          Zdržel se/0 
 
 
K bodu 2) Bytové záležitosti 
2.1 Dopisy občanů 
2.1.1 B.B. - odloženo z minulé komise 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy . Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
vztahující se k žádosti. 
 
Usnesení k bodu 2.1.1 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 2 v Přerově, Jižní čtvr ť II/10, s panem B.B., 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/14/2/1/1/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/8                    Proti/ 0                       Zdržel se/0 
 
 
2.1.2 J.M. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu . Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace vztahující se k žádosti. 
 
Usnesení k bodu 2.1.2 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 1 v Přerově, Jižní čtvr ť IV/4, s paní J.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/14/2/1/2/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/ 8                      Proti/ 0                        Zdržel se/0  
 
2.1.3 K.V. 
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 9 na uvedené adrese. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné informace vztahující se k žádosti. 
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Usnesení k bodu 2.1.3 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 9 v Přerově, Kojetínská 1829, s paní V.K. 
UKBZS/14/2/1/3/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/ 8                        Proti/ 0                    Zdržel se/0 
 
 
2.1.4 O.G. 
Žádá o prodloužení nájemní smlouvy k přístřeší v bytě . Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace vztahující se k žádosti. 
 
Usnesení k bodu 2.1.4 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší 
v bytě č. 3 v Přerově, Tovačovská 1259, s paní O.G. 
UKBZS/14/2/1/4/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/8                   Proti/0  Zdržel se/0 
 
Na jednání komise se dostavil člen komise pan Pavel Grňa. 
 
2.1.5 Manželé I. a V.H. 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě č. 5, Kojetínská 1947/36. Členům 
komise byly poskytnuty podrobné informace vztahující se k žádosti. 
 
Usnesení k bodu 2.1.5 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší 
v bytě č.  5 v Přerově, Kojetínská 1947/36, manželi I. a V.H. 
UKBZS/14/2/1/5/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/ 9          Proti/0                 Zdržel se/0 
 
2.1.6 Manželé L.  a    R.K. 
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu . Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace vztahující se k žádosti. 
 
Usnesení k bodu 2.1.6 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 9 v Přerově, Kopaniny 8, s manželi 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. 
UKBZS/14/2/1/6/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
 
 
 
2.1.7. M.M.        
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu . Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace vztahující se k žádosti. 



 4 

Komise odložila žádost pana M. na další jednání komise.  
 
2.1.8.   Z.K. 
Žádá o uzavření nájemní smlouvy k bytu . Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
vztahující se k žádosti. 
 
Usnesení k bodu 2.1.8 
Komise podává Radě města Přerova na její zasedání dne 4.4.2012 návrh na uzavření 
nájemní smlouvy k bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvr ť I/22, s paní Z.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 částky 5 140,- Kč 
za soudní náklady, a to do 23. 3. 2012, splácení poplatku z prodlení za paní J. 
v pravidelných měsíčních splátkách dle přistoupení k dluhu a splátkového kalendáře, který 
uzavře v DSMP a dále za podmínky včasné úhrady nájemného za měsíc únor 2012. 
UKBZS/14/2/1/8/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/8  Proti/0  Zdržel se/1 
 
2.1.9   L.J. 
Žádá o uzavření nájemní smlouvy k bytu . Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
vztahující se k žádosti. 
 
Usnesení k bodu 2.1.9 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 
v Přerově, Jižní čtvr ť IV/16, s paní L.J., za obvyklých podmínek. 
UKBZS/14/2/1/9/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9  Proti/0  Zdržel se/0 
 
2.1.10   H.O. 
Žádá o předností poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
vztahující se k žádosti. 
 
Usnesení k bodu 2.1.10 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy  
s paní H.O. 
UKBZS/14/2/1/10/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9         Proti/0  Zdržel se/0 
     
2.1.11  V.H. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace vztahující se k žádosti. 
 
 
Usnesení k bodu 2.1.11 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy  
s panem V.H. 
UKBZS/14/2/1/11/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9                 Proti/0  Zdržel se/0 
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2.1.12    R.M. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu konkrétně bytu . Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace vztahující se k žádosti. 
 
Usnesení k bodu 2.1.12 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11 
v Přerově, Denisova 10, s paní R.M., za obvyklých podmínek. 
UKBZS/14/2/1/12/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9             Proti/0             Zdržel se/0 
 
 
2.1.13 Manželé B.  a   M.K. 
Žádají o poskytnutí jiného obecního bytu. Manželé K. bydlí v bytě o velikosti 2+1. Členům 
komise byly poskytnuty podrobné informace vztahující se k žádosti. 
Usnesení k bodu 2.1.13 
Komise odložila žádost manželů K. na další jednání komise.  
 
2.1.14 Manželé M.   a   P.M. 
Žádají o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace vztahující se k žádosti. 
 
Usnesení k bodu 2.1.14 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy 
s manželi P.   a   M.M. 
UKBZS/14/2/1/14/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9              Proti/0             Zdržel se/0 
 
2.1.15 Manželé E.   a   D.G. 
Žádají o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace vztahující se k žádosti. 
 
Usnesení k bodu 2.1.15 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy 
s manželi E.   a    D.G. 
UKBZS/14/2/1/15/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9              Proti/0             Zdržel se/0 
 
 
 
2.1.16 Š.M. 
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace vztahující se k žádosti. 
Usnesení k bodu 2.1.16 
Komise odložila žádost manželů Š. na další jednání komise. 
 
2.1.17 K.P.                                               
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Žádá o přidělení jiného obecního bytu. Dne 13.2.2012 oddělení SVaZ obdrželo hlášenku volného 
bytu s poznámkou, že p. P.   se z bytu odstěhovala a byt vrátila DSMP.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že paní P.   již byt vrátila městu, její žádost se neprojednávala. 
 
2.1.18   B.V.                        
Žádá o poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
vztahující se k žádosti. 
 
Usnesení k bodu 2.1.18 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k  obecnímu 
bytu s paní B.V. 
UKBZS/14/2/1/18/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/ 9             Proti/0             Zdržel se/0 
 
2.1.19   Š.T. 
Rada města Přerova na své schůzi dne 30.11.2011, usnesením č. 1069/23/11/2011 (bod 1), 
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu s panem Š.T.   Panu Š.   byla dne 6.12.2011 zaslána 
písemná výzva, aby se osobně dostavil na DSMP k uzavření nájemní smlouvy výše uvedenému 
bytu. Pan Š.   tento dopis převzal 17.12.2011. 
Dne 18.1.2012 se pan Š.  osobně dostavil na DSMP, kde podepsal, že tento byt odmítá převzít. 
Členům komise byly poskytnuty podrobné informace vztahující se k žádosti. 
 
Usnesení k bodu 2.1.19 
Komise schvaluje ponechání žádosti o poskytnutí obecního bytu pana T.Š.   v evidenci 
žadatelů. 
UKBZS/14/2/1/19/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9              Proti/0             Zdržel se/0 
 
Byt č. 2 (1+1) na ul. Kopaniny 12 v Přerově bude poskytnut dalšímu zájemci. 
 
20.   F.T. 
Rada města Přerova na své schůzi dne 4.10.2011, usnesením č. 860/19/8/2011 (bod 1),              
schválila uzavření nájemní smlouvy k bytu s paní F.T.   Paní F.  byla dne 11.10.2011 zaslána 
písemná výzva, aby se osobně dostavila na DSMP k uzavření nájemní smlouvy výše uvedenému 
bytu. Paní F.  tento dopis převzala 17.10.2011. 
Paní F. vypršela lhůta 15ti dnů na uzavření nájemní smlouvy. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné informace vztahující se k žádosti. 
 
Usnesení k bodu 2.1.20 
Komise vyřazuje žádost o poskytnutí obecního bytu paní T.F.   z evidence žadatelů. 
UKBZS/14/2/1/20/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/ 9             Proti/0            Zdržel se/0 
 
Byt č. 43 (1+1) na ul. Jižní čtvrť II/13 v Přerově bude poskytnut dalšímu zájemci. 
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Bod 2.2 zjištění zájmu na dva volné byty - Denisova 6 a Denisova 10 - jednopokojové byty 
 
Oddělení SVaZ obdrželo z Domovní správy města Přerova hlášení volného bytu č. 10 v Přerově, 
Denisova 6 (byt v 1. poschodí) a  bytu č. 14 v Přerově, Denisova 10 (byt ve 3. patře). Jedná se 
o jednopokojové byty v domech bez výtahu. Oddělení SVaZ provedlo průzkum obsazení těchto 
bytů. Bylo osloveno 25 zájemců. Zájem projevili 3 žadatelé. Byla jim umožněna prohlídka 
bytů. Po prohlídce projevili zájem všichni 3 žadatelé. 
 
B.M. 
Členům komise byly poskytnuty podrobné informace vztahující se k zájemci. 
 
R.J. 
Členům komise byly poskytnuty podrobné informace vztahující se k zájemci. Paní R.   projevila 
také zájem o volný byt . Jedná se o byt 2+1. Tento byt je velikostně vhodnější pro 4 člennou 
rodinu. 
 
M.M. 
Členům komise byly poskytnuty podrobné informace vztahující se k zájemci. 
 
Oddělení SVaZ doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 10, Denisova 6, s paní 
M.B., s paní J.R. 
 
Usnesení k bodu 2.2.1 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 10 
v Přerově, Denisova 6, s paní B.M., za obvyklých podmínek. 
UKBZS/14/2/2/1/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/ 9             Proti/0             Zdržel se/0 
 
Usnesení k bodu 2.2.2 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k  bytu č. 4 
v Přerově, Žerotínovo nám. 44, s paní J.R., za obvyklých podmínek. 
UKBZS/14/2/2/2/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/ 9             Proti/0             Zdržel se/0 
  
Byt č. 14 v Přerově, Denisova 10, bude nabídnut dalšímu zájemci. 
 
K bodu 3) Sociální a zdravotní záležitosti 
 
3.1 Uzavření nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení - bezbariérovým bytům 
 
Oddělení SvaZ obdrželo hlášenky volných bezbariérových bytů, a to bytu č. 11  
v DPS U Žebračky a bezbariérového bytu č. 1 v DPS U Strhance 13. Byli osloveni zájemci 
o bezbariérový byt a zájem projevili pan F.M.   a    paní   M.P. 
 
3.1    F.M.  
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Pan M.   projevil zájem o bezbariérový byt č. 11 v DPS U Žebračky 18, popř. bezbariérový byt 
č.1 v DPS U Strhance 13 Členům komise byly poskytnuty podrobné informace vztahující se 
k zájemci. 
 
Usnesení k bodu 3.1. 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního 
určení, zvlášť upraveného pro bydlení zdravotně postižených osob - bezbariérovému bytu 
č. 1 v Přerově, v DPS U Strhance 13, s panem F.M., za obvyklých podmínek. 
UKBZS/14/3/1/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                   Zdržel se/0 
 
3.2   P.M. 
Paní P. žádá o poskytnutí bezbariérového bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace vztahující se k zájemci. 
 
Usnesení k bodu 3.2 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního 
určení, zvlášť upraveného k bydlení zdravotně postižených osob  - bezbariérovému bytu 
č. 11 v Přerově, v DPS U Žebračky, s paní M.P., za obvyklých podmínek a za podmínky 
uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. 
UKBZS/14/3/2/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                    Zdržel se/0 
 
3.3 Žádosti o přednostní umístění v DPS a žádost o poskytnutí jiného bytu v DPS 

Dne 21.2.2012 proběhlo jednání Pracovní skupiny při Odboru sociálních věcí a školství 
pro oblast bydlení v domech s pečovatelskou službou. Bylo projednáno 6 žádostí občanů 
o přednostní umístění v DPS a 1 žádost o poskytnutí jiného bytu v DPS.   

3.3.1. O.R. 
Dne 20.2.2012 paní O. požádala o přednostní řešení své tíživé situace. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné informace vztahující se k žádosti. 
 
Pracovní skupina při odboru SVŠ  svým usnesením č. 2.6 podala návrh Komisi pro hospodaření 
s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti na přednostní poskytnutí bytu č. 7 v DPS Na hrázi 32, 
pro paní R.O. 
  
Paní O.  však telefonicky sdělila, že již nehodlá svoji situaci řešit přednostním poskytnutím bytu 
v DPS. Situaci bude řešit jiným způsobem. 
 
Komise vzala tuto informaci na vědomí. 
 
3.3.2 Paní E.P. 
 
Dne 20.12.2011 si paní P. požádala o přednostní umístění do DPS. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné informace vztahující se k žadatelce. 
 
Pracovní skupina při odboru SVŠ žádost paní P. odložila s tím, že pracovnice odboru SVŠ budou 
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s paní E.P.   jednat o možnosti vykázání syna z bytu, ve kterém bydlí. 
 
Usnesení k bodu 3.3.2 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 11, bytu 
zvláštního určení v domě zvláštního určení, v  DPS Na Hrázi 32, s paní E.P., za obvyklých 
podmínek. 
UKBZS/14/3/3/2/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                    Zdržel se/0 
 
3.3.3. Paní P.I. 
 
Dne 28.11.2011 paní P. požádala o poskytnutí jiného bytu – garsonky, v DPS  
U Žebračky 18. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace vztahující se k žádosti. 
 
Pracovní skupina při odboru SVŠ svým usnesením 3.1 podala návrh Komisi 
pro hospodaření s byty, pro sociální a zdravotní záležitosti na poskytnutí jiného bytu – 
garsonky v DPS U Žebračky pro paní I.P. 
 
Usnesení k bodu 3.3.3 
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k prvnímu 
uvolněnému bytu zvláštního určení (garsoniery) v domě zvláštního určení, v domě v DPS 
U Žebračky 18, s paní I.P. 
UKBZS/14/3/3,3/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/  0                  Zdržel se/0 
 
3.3.4 manželé B.  a   M.S. 
 
Dne 9.1.2012 požádali o přednostní umístění do DPS U Žebračky 18. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné informace vztahující se k žádosti. 
 
Pracovní skupina při odboru SVŠ nepodala návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální 
a zdravotní záležitosti na přednostní poskytnutí bytu č. 24 v DPS U Žebračky 18 pro manžele B.  
a M.S. 
Výsledek hlasování: Pro/ 6   Proti/ 0    Zdržel se/ 0 

Usnesení k bodu 3.3.4 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy 
k bytu zvláštního určení v domě zvláštního určení, v domě v DPS, s manželi S.   
UKBZS/14/3/3/4/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/ 0                   Zdržel se/0 
 
3.3.5. Manželé L.  a   Z.P. 
Dne 9.1.2012 si manželé P.  opětovně požádali o přednostní umístění do DPS, 
neupřednostňují žádný konkrétní DPS. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
vztahující se k žádosti. 
 
Pracovní skupina při odboru SVŠ nepodala návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální 
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a zdravotní záležitosti na přednostní poskytnutí bytu v DPS pro manžele L. 
a   Z.P. 
Výsledek hlasování: Pro/ 6    Proti/ 0    Zdržel se/ 0 

 
Usnesení k bodu 3.3.5 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy 
k bytu zvláštního určení v domě zvláštního určení, v domě v DPS, s manželi P. 
UKBZS/14/3/3/5/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/ 0                   Zdržel se/0 
 
3.3.6. Paní P.B.                              
Dne 13.1.2012 paní P. si požádala o přednostní umístění do DPS. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné informace vztahující se k žádosti. 
 
Pracovní skupina nepodává návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální  
a zdravotní záležitosti na přednostní poskytnutí bytu v DPS Tyršova 68 pro paní  B.P. 
Výsledek hlasování: Pro/6  Proti/ 0    Zdržel se/ 0 

 
Usnesení k bodu 3.3.6 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy 
k bytu zvláštního určení v domě zvláštního určení, v domě v DPS, s paní P. 
UKBZS/14/3/3/6/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/ 0                  Zdržel se/0 
 
 
 
3.3.7. Paní S. 
Dne 18.1.2012 si paní požádala o přednostní umístění do DPS Tyršova. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné informace vztahující se k žádosti. 
 
Pracovní skupina nepodává návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální  
a zdravotní záležitosti na přednostní poskytnutí bytu v DPS Tyršova 68 pro paní V.S. 
Výsledek hlasování: Pro/ 6  Proti/ 0    Zdržel se/ 0 

Usnesení k bodu 3.3.7 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy 
k bytu zvláštního určení v domě zvláštního určení, v domě v DPS, s paní S. 
UKBZS/14/3/3/7/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/ 0                   Zdržel se/0 
 

Z minulého jednání pracovní skupiny : 
 
3.3.8 Paní D.M. 
Paní M. si opětovně požádala o přednostní umístění do DPS. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace vztahující se k žádosti. 
 



 11 

Pracovní skupina nepodala návrh Komisi pro hospodaření s byty, pro sociální  
a zdravotní záležitosti na přednostní poskytnutí bytu pro paní D.M. v DPS  
Fügnerova, Mervartova nebo U Žebračky. 
Výsledek hlasování: Pro/ 7    Proti/ 0    Zdržel se/ 0 

 
Usnesení k bodu 3.3.8 
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy 
k bytu zvláštního určení v domě zvláštního určení, v domě v DPS, s paní M. 
UKBZS/14/3/3/8/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/0                    Zdržel se/0 
 
3.3.9. Paní J.V. 
Paní V.  si požádala o přednostní umístění do DPS, ale mezitím situaci vyřešila změnou  
nájmu, do bytu v přízemí domu . 
Komise bere informaci na vědomí. 
 
3.3.10 Informace ohledně pořadníků DPS 
Pracovní skupina se dále zabývala otázkou související se schválenými pořadníky do DPS 
a novým metodickým předpisem, který bude v nejbližší době předložen ke schválení Radě města 
Přerova. Ve schválených pořadnících je cca 45 žadatelů. V některých pořadnících se uvolňují 
byty rychleji a může se stát, že bude některý pořadník vyčerpán. Nový se ale již sestavovat 
nebude, protože navrhovaný metodický pokyn bude posuzovat žádosti podle jiných kritérií. 
Pracovní skupina proto podává návrh Komisi doporučit, aby v případě, že se uvolní byt v DPS, 
kde bude pořadník již vyčerpán, byli osloveni žadatelé, kteří jsou schváleni v pořadníku na jiný 
DPS. 
 
Komise schvaluje, aby v případě, že se uvolní byt v DPS, kde již bude vyčerpán pořadník, 
byli osloveni žadatelé, kteří jsou schváleni v pořadníku na jiný DPS. 
UKBZS/14/3/3/8/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/9               Proti/  0                  Zdržel se/0 
 
Informace na vědomí - vyřazení ze schváleného pořadníku - DPS U Žebračky 
 
Hlášenka volného bytu DPS U Žebračky 18 – byt č. 99, 1+1, 4. patro. 
Osloveni byli manželé S., D., paní O. Tito odmítli uzavřít nájemní smlouvu k uvolněnému bytu 
bez závažných zdravotních důvodů. Vzali na vědomí, že jejich žádost bude vyřazena z pořadníku 
i celé evidence. Manželé Š. také odmítli, ale doložili lékařské potvrzení o zdravotních důvodech, 
které brání přestěhování. Žádost manželů Š. bude přeřazena z pořadníku do evidence. 
 
Hlášenka volného bytu DPS Tyršova č. 20 – garsonka 
Oslovena paní T.L., která odmítla tento byt, chce zůstat ve svém bytě. Vzala na vědomí, že její 
žádost bude vyřazena z pořadníku i evidence. 
 
K bytu 4) Různé 
Den ledvin 
Dne 8.3.2012 organizuje Nemocnice Přerov Den Ledvin, na oddělení hemodialýzy, pavilon 
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LDN. Návštěvníkům bude provedeno základní vyšetření k vyloučení onemocnění ledvin, t.j. 
vyšetření moči na přítomnost bílkoviny, vyšetření krve - změření hladiny cukru v krvi a krevní 
tlak. Návštěvníci si mohou prohlédnout oddělení, personál oddělení jim bude k dispozici a rád 
zodpoví veškeré dotazy. Oddělení SvaZ spolupracuje na organizaci Dne ledvin. Z rozpočtu 
odboru byly zakoupeny 3 balení štítků do glukometrů v hodnotě 2.100,- Kč. 
 
Komise bere informaci na vědomí. 
 
Projekt Euroklí č 
Usnesením RM jsme se zapojili do projektu Euroklíč, který zastřešuje Národní rada osob se 
zdravotním postižením. Základní myšlenkou tohoto projektu je dostupnost osob, které mají 
ztíženou pohyblivost, na toalety. V rámci tohoto projektu jsou v partnerských městech 
vytipovány objekty - veřejné budovy, kde jsou bezbariérové toalety a ty jsou opatřeny 
Eurozámkem. Zdravotně znevýhodnění si mohou zakoupit nebo zapůjčit euroklíč - univerzální 
klíč do eurozámků. Toalety s eurozámkem jsou v databázi. Zdravotně postižení při cestování 
vědí, kde jsou bezbariérové toalety a mají do nich zajištěn přístup. V Přerově byly vytipovány 
objekty města - Zimní stadion, Plavecký areál, Kino Hvězda a autobusové nádraží. Supermarkety 
a benzinové stanice si Národní rada osob se zdravotním postižením bude řešit generální 
smlouvou.  
 
Komise bere informaci na vědomí. 
 
Další jednání komise budou v následujících termínech: 
8.3.  
27.3. - v zasedací místnosti Smetanova ulice 
24.4. 
29.5. 
26.6. 
4.9.  
25.9. 
30.10. 
27.11. 
 
Krom ě termínu 27.3.2012 bude jednání komise vždy v zasedací místnosti Rady města 
Přerova. 
 

 

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

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



 13 

hosté komise 
kancelář primátora 

                       Rada města Přerova 

 

 


