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Zápis č. 16

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

Rady města Přerova

ze dne 27. 3. 2012

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jan Slivka Jaroslav Netopil

Ludmila Černocká Pavel Grňa

JUDr. Petr Dutko Ing. Zdeněk Machala

Alena Stárková Bc. Marta Šintáková

RNDr. Václav Karabina

František Porč

Jakub Smékal Hosté

Mgr. Dušan Hluzín

Antonín Čechák

Zdeňka Novotná

Radek Dvořák

Mgr. Blanka Hrubá - organizační pracovnice

Program: 

 1.    Zahájení
 2.    Bytové záležitosti      
3. Sociální a zdravotní záležitosti
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 programu, který byl  jednohlasně schválen. 

UKBZS/16/1/2012
Výsledek hlasování: Pro/6    Proti/0            Zdržel se/0

K bodu 2) Bytové záležitosti

2.1 Dopisy občanů

2.1.1   B.  a  M.K.  - odloženo z minulé komise
Žádají o poskytnutí jiného obecního bytu - menšího bytu o velikosti 2+1. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné údaje vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.1
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k prvnímu  
uvolněnému bytu 2+1 v Přerově pro manžele K.
UKBZS/16/2/1/1/2012
Výsledek hlasování: Pro/6                       Proti/0                        Zdržel se/ 0

2.1.2   Š.M.  - odloženo z minulé komise
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.2
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově,  
s manželi M.  a MŠ., za obvyklých podmínek.
UKBZS/16/2/1/2/2012
Výsledek hlasování: Pro/6                       Proti/ 0                    Zdržel se/0

2.1.3   M.G.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.3
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově, 
s panem M.G., 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 dlužného nájemného a poplatku z prodlení, popř. jeho 
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neprominuté části, a to do 30.4.2012.
UKBZS/16/2/1/3/2012
Výsledek hlasování: Pro/2                   Proti/3 Zdržel se/1

Na jednání komise se dostavil JUDr. Dutko.

2.1.4    M.M. - odloženo z minulé komise
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.4
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově,  s panem M.M.
UKBZS/16/2/1/4/2012
Výsledek hlasování: Pro/   7                 Proti/ 0                       Zdržel se/0

2.1.5   A.S.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné údaje vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.5
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě
v Přerově, s manželi M. a   A.S.   na dobu 6 měsíců.
UKBZS/16/2/1/5/2012
Výsledek hlasování: Pro/5        Proti/1                Zdržel se/1

2.1.6  P.D.
Prostřednictvím své družky, paní D., opakovaně žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu 
Přerově. Členům komise byly poskytnuty podrobné údaje vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.6
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově,  
s panem P.D.  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 do 15.4.2012.
UKBZS/16/2/1/6/2012
Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/0 Zdržel se/0

2.1.7. R.H.    
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné údaje vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.7
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Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově, 
s manželi R.  a   J.H., 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/16/2/1/7/2012
Výsledek hlasování: Pro/7                 Proti/0 Zdržel se/0

2.1.8.   S. a   J.R.
Opakovaně žádají o znovuzavření nájemní smlouvy k bytu . Členům komise byly poskytnuty 
podrobné údaje vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.8
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově, 
s manželi S. a   J.R., 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 nedoplatku za vyúčtování služeb spojených s užíváním 
bytu, poplatku z prodlení, popř. jeho neprominuté části, soudních nákladů, a to do 30. 4. 
2012.
UKBZS/16/2/1/8/2012
Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/0                 Zdržel se/0

2.1.9 M.K.
Paní K. žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
údaje vztahující se k žádosti.

Komise odložila projednání žádosti paní K.  na další jednání komise.

2.1.10 S.M.
Žádá o předností poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.
                                                                    
Usnesení k bodu 2.1.10
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy
k obecnímu bytu v Přerově se S.M.
UKBZS/16/2/1/10/2012
Výsledek hlasování: Pro/7         Proti/0 Zdržel se/0
    
2.1.11 L.P.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Komise odložila projednání žádosti paní P. na další jednání komise.

2.1.12 H.M.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.
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Usnesení k bodu 2.1.12
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na poskytnutí jiného obecního bytu 
v Přerově paní M.H.
UKBZS/16/2/1/12/2012
Výsledek hlasování: Pro/ 7           Proti/0             Zdržel se/0

2.1.13 I.P.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.13
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na poskytnutí jiného obecního bytu 
v Přerově panu I.P.
UKBZS/16/2/1/13/2012
Výsledek hlasování: Pro/ 7           Proti/0             Zdržel se/0

2.1.14 F.P.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.14
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy 
k obecnímu bytu v Přerově s panem F.P.
UKBZS/14/2/1/14/2012
Výsledek hlasování: Pro/7             Proti/0             Zdržel se/0

2.1.15 G.P.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.15
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s panem G.P.
UKBZS/16/2/1/15/2012
Výsledek hlasování: Pro/ 7            Proti/0             Zdržel se/0

2.1.16 J.M.
Žádá o znovuuzařazení žádosti do evidence žadatelů o obecní byt. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné údaje vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.16
Komise neschvaluje ponechání žádosti pana J.M. v evidenci žadatelů.
UKBZS/16/2/1/16/2012
Výsledek hlasování: Pro/7             Proti/0             Zdržel se/0

2.1.17 M.Š.
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Žádá o bytovou náhradu po rozvodu za příspěvek. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
údaje vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.17
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k  bytu 
v Přerově,  s paní M.Š., z obvyklých podmínek. Uvedený byt bude paní Š.   poskytnut jako 
bytová náhrada po rozvodu za příspěvek ve výši 160 000,- Kč.
UKBZS/16/2/1/17/2012
Výsledek hlasování: Pro/ 7            Proti/0             Zdržel se/0

2.1.18 D.K.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.18
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k  bytu 
v Přerově,  s paní D.K.
UKBZS/16/2/1/18/2012
Výsledek hlasování: Pro/ 7            Proti/0             Zdržel se/0

Ve věci žádostí pana M.G.   (bod 2.1.3) a pana A.S.  (bod 2.1.5) komise nepřijala platné 
usnesení. Tyto body budou opětovně projednány na dalším jednání komise.

K bodu 3) Sociální a zdravotní záležitosti
Členové komise a hosté byli informováni o předložení návrhu nového vnitřního předpisu 
na uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení, bytům v DPS  Radě města Přerova
k projednání na její 36. zasedání dne 4. 4. 2012. Dále byli informováni, že v souvislosti 
s novelou občanského zákoníku a plánovanou restrukturalizací Domovní správy města Přerova 
začalo Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci s Domovní správou města Přerova 
pracovat na návrhu úpravy vnitřního předpisu č. 28/05 o hospodaření s byty a na předpisech 
souvisejících s bytovou problematikou.

K bodu 4) Různé

4.1. Doplnění šetřících listů
Pan Porč navrhl změnu šetřících listů spočívající v doplnění o údaje vztahující se k docházce 
nezletilých dětí žadatelů do školy. V případě zletilých dětí  bydlících ve společné domácnosti 
s žadatelem bude v šetřícím listu uvedeno, zda jsou zaměstnáni nebo na ÚP. 

Usnesení k bodu 4.1
Komise schvaluje úpravu šetřících listů, ve kterých je pro členy komise zpracována 
komplexní anamnéza o jednotlivých žadatelích. Šetřící listy budou s účinností od příštího 
jednání komise obsahovat údaje o docházce nezletilých dětí žadatelů do školy. V případě 
zletilých dětí bude uveden údaj, zda jsou zaměstnáni či na ÚP.
UKBZS/16/4/1/2012
Výsledek hlasování: Pro/ 7            Proti/0             Zdržel se/0
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Pan Čechák, ředitel DSMP, informoval členy komise o tom, že paní Z.Z.   ústně zrušila svoji 
žádost o poskytnutí jiného bytu ze dne 2.6.2011 i následnou žádost ze dne 20.9.2011.

Další jednání komise se budou konat v zasedací místnosti Rady města Přerova v 15.00 
hodin v následujících termínech: 24.4., 29.5., 26.6., 4.9., 25.9., 30.10., 27.11.

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

Rozdělovník:  členové komise
hosté komise
kancelář primátora

                       Rada města Přerova




