
 1 

   

Zápis č. 13 

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

Rady města Přerova 

ze dne 8. 2. 2012 

 

Přítomni: Nepřítomni: 

Ing. Jan Slivka  

Ludmila Černocká Omluveni: 

JUDr. Petr Dutko Pavel Grňa 

Bc. Marta Šintáková Ing. Zdeněk Machala 

Alena Stárková Jaroslav Netopil 

RNDr. Václav Karabina  

František Porč Hosté 

Jakub Smékal Mgr. Dušan Hluzín 

 Mgr. Romana Pospíšilová 

 Bc. Jana Žouželková 

 Antonín Čechák 

 Ludmila Složilová 

Mgr. Blanka Hrubá, organizační pracovník  

 
 
 
Program:  
 
 1. Zahájení 
 
 2. Metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení  
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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.   

 
K bodu 2)  

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. (Dále jen „DPS“). 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 odboru SVŠ.  
 
Bc. Šintáková připomínkovala formulaci čl.1 - úvodní ustanovení, konkrétně předpisy upravující 
a doplňující občanský zákoník. JUDr. Dutko k tomuto uvedl, že je více možností jak dané 
formulovat, obecně je to správně. Dále uvedení ustanovení zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti 
orgánů ČR v sociálním zabezpečení, který byl nabytím účinnosti zákona č. 329/2011 Sb.,(tedy 
dnem 1.1.2012)  v plném rozsahu zrušen - z návrhu bude uvedení zák. č. 114/1988 Sb., vyňato. 
 
Čl. I odst. 2 - ve druhé větě bude zachováno ....osoby, které využívají nebo budou využívat 
pečovatelskou službu. 
 
Čl. II odst. 2. Do DPS nebudou přijímáni občané...  
Byly diskutovány jednotlivé kontraindikace přijetí do DPS. Bylo domluveno, že ve spolupráci 
s odborným poradcem bude ještě konzultováno. 
 
Mgr. Hluzín ve věci informování veřejnosti o jednotlivých DPS navrhl umístit na web města 
Přerova interaktivní prezentaci.  
V současné době poskytujeme občanům informativní leták, kde jsou uvedeny informace 
o principech umísťování do DPS, procesu od podání žádosti do uzavření nájemní smlouvy 
a informace doplněné fotografiemi o jednotlivých DPS.    
 
Dále byly diskutovány poznatky z jiných měst, případy ukončení nájemních smluv a výše 
nájemného v bytech v DPS. 
 
Byl vysvětlen základní princip pro zavedení jednoho pořadníku bez možnosti výběru konkrétního 
DPS. 
 
V průběhu jednání se omluvil a odešel předseda komise, Ing. Slivka, a v souladu s jednacím 
řádem komise delegoval pana Porče dalším vedením komise. 
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Usnesení k bodu 2 
Komise navrhuje zapracovat navržené změny do návrhu metodického pokynu k uzavírání 
nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domech zvláštního určení, tedy bytům  
v DPS, v Přerově.  
 
UKBZS/13/2/1/2012 
Výsledek hlasování:  Pro/6                     Proti/ 0                        Zdržel se/1 

 

Další jednání komise se koná dne 8. března 2012 v 15.00 hodin v zasedací místnosti Rady 
města Přerova. Předmětem jednání bude Grantový program v roce 2012 v Přerově. 

 

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

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

hosté komise 
kancelář primátora 

                       Rada města Přerova 


