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Zápis č. 18

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

Rady města Přerova

ze dne 29. 5. 2012

Přítomni: Nepřítomni:

Ludmila Černocká Omluveni:

JUDr. Petr Dutko Pavel Grňa

Alena Stárková Bc. Marta Šintáková

RNDr. Václav Karabina Ing. Jan Slivka

František Porč Hosté:

Jakub Smékal Mgr. Dušan Hluzín

Jaroslav Netopil Bc. Jana Žouželková

Antonín Čechák

Zdeňka Novotná

Radek Dvořák

Mgr. Blanka Hrubá

Program: 
 1. Zahájení

 2. Bytové záležitosti 
            2.1 žádosti občanů
            2.2 zjištění zájmu

3.       Sociální a zdravotní záležitosti
3.1. Přednostní umístění do DPS
3.2  Návrhy nových vnitřních předpisů

  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 pan František Porč, který byl pověřen řídit 18. jednání komise. Pan Porč 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. 

K bodu 2) Bytové záležitosti

2.1 Dopisy občanů
2.1.1 M.M. - odloženo z minulé komise
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly sděleny podrobné údaje vztahující 
se k žádosti.

Komise odložila žádost paní M. na další jednání komise.

2.1.2 H.O. - odloženo z minulé komise
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly sděleny podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.2
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu, s paní 
H.O., za obvyklých podmínek.
UKBZS/18/2/1/2/2012
Výsledek hlasování: Pro/8            Proti/0             Zdržel se/0

2.1.3 R.M. - odloženo z minulé komise
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu v Přerově. Členům komise byly sděleny podrobné 
údaje vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.18
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy 
k obecnímu bytu v Přerově s panem R.M.
UKBZS/18/2/1/3/2012
Výsledek hlasování: Pro/8             Proti/0             Zdržel se/0

2.1.4 Manželé M.  a  P.L.
Žádají o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově. Členům komise byly sděleny 
podrobné údaje vztahující se k žádosti.
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Usnesení k bodu 2.1.4
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu  v Přerově, 
s manželi M.  a  P.L., 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 postupného splácení závazků vůči statutárnímu městu Přerov.
UKBZS/18/2/1/4/2012
Výsledek hlasování: Pro/8                 Proti/0 Zdržel se/0

2.1.5 G.L.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu. Členům komise byly sděleny podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.5
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, s panem G.L.
UKBZS/18/2/1/5/2012
Výsledek hlasování: Pro/8          Proti/0                Zdržel se/0

2.1.6   B.K.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu. Členům komise byly sděleny 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 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 závazku po lhůtě splatnosti vůči statutárnímu městu 
Přerov evidovaného na P.K., a to do 10. 7. 2012.
UKBZS/18/2/1/6/2012
Výsledek hlasování: Pro/8          Proti/ 0               Zdržel se/0

2.1.7   D.U.
Žádá o uzavření nájemní smlouvy k bytu. Členům komise byly sděleny podrobné údaje vztahující 
se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.7
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově, 
s paní D.U., za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu 
k doposud užívanému bytu paní L.S..
UKBZS/18/2/1/7/2012
Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/0 Zdržel se/0

2.1.8. M.H.       
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly sděleny podrobné údaje vztahující 
se k žádosti.
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Usnesení k bodu 2.1.8
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu, s paní M.H.
UKBZS/18/2/1/8/2012
Výsledek hlasování: Pro/8                 Proti/0 Zdržel se/0

2.1.9. G.P.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově. Členům komise byly sděleny podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.9
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s panem G.P.
UKBZS/18/2/1/9/2012
Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/0                 Zdržel se/0

2.1.10 N.G.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově. Členům komise byly sděleny podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.10
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s paní N.G.
UKBZS/18/2/1/10/2012
Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/0 Zdržel se/0

2.1.11 P.H.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly sděleny podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.11
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu        
v Přerově, P.H., za obvyklých podmínek.
UKBZS/18/2/1/11/2012
Výsledek hlasování: Pro/8         Proti/0 Zdržel se/0
    
2.1.12 J.V.                                                               
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly sděleny podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Komise odložila žádost pana V.  na další jednání komise.

2.1.13   J.Z.
Žádá o uzavření nájemní smlouvy k bytu 2+1 na uvedené adrese - půdní nástavba. Členům 
komise byly sděleny podrobné údaje vztahující se k žádosti.

Komise odložila žádost pana Z.  na další jednání komise.
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2.1.14 R.D.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu. Členům komise byly sděleny podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.14
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu  v Přerově, 
s panem R.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 postupného splácení závazků vůči DSMP za náklady řízení výkonu 
rozhodnutí a soudní poplatky.
UKBZS/18/2/1/14/2012
Výsledek hlasování: Pro/8            Proti/0             Zdržel se/0

K bodu 3) Sociální a zdravotní záležitosti

3.1 Přednostní umístění v DPS

Odbor sociálních věcí a školství obdržel 8 žádostí o přednostní umístění v DPS. Tyto žádosti byly 
projednány v Pracovní skupině při Odboru sociálních věcí a školství. 

3.1.1 V.  a  V.Z.
Žádají o přednostní poskytnutí bytu v DPS. Členům komise byly sděleny podrobné údaje
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 3.1.1
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 
zvláštního určení - domě s pečovatelskou službou v Přerově, U Žebračky 18,  s V.   a   V.Z.
UKBZS/18/3/1/1/2012
Výsledek hlasování: Pro/ 5            Proti/0             Zdržel se/3

3.1.2 R.K.
Žádá o přednostní poskytnutí bytu v DPS. Členům komise byly sděleny podrobné údaje
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 3.1.2
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 
zvláštního určení - domě s pečovatelskou službou v Přerově s panem R.K.
UKBZS/18/3/1/2/2012
Výsledek hlasování: Pro/8             Proti/0             Zdržel se/0

3.1.3 B. a   M.S.
Žádají o přednostní poskytnutí bytu v DPS. Členům komise byly sděleny podrobné údaje
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 3.1.3
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 



6

zvláštního určení - domě s pečovatelskou službou v Přerově, U Žebračky 18 v Přerově, s 
manželi B. a M.S., za obvyklých podmínek. Byt bude poskytnut po provedených stavebních 
úpravách.
UKBZS/18/3/1/3/2012
Výsledek hlasování: Pro/7             Proti/0             Zdržel se/1

3.1.4 B.P.
Žádá o přednostní poskytnutí bytu v DPS. Členům komise byly sděleny podrobné údaje
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 3.1.4
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 
zvláštního určení - domě s pečovatelskou službou v Přerově, Na hrázi 32 v Přerově, s panem 
B.P., za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu.
UKBZS/18/3/1/4/2012
Výsledek hlasování: Pro/8             Proti/0             Zdržel se/0

3.1.5 M.M.
Žádá o přednostní poskytnutí bytu v DPS. Členům komise byly sděleny podrobné údaje
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 3.1.5
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě 
zvláštního určení - domě s pečovatelskou službou v Přerově, Na hrázi 32, s paní M.M., za 
obvyklých podmínek.
UKBZS/18/3/1/5/2012
Výsledek hlasování: Pro/8             Proti/0             Zdržel se/0

3.1.6 B.P.
Žádá o přednostní poskytnutí bytu v DPS Tyršova 68 v Předmostí. Členům komise byly sděleny 
podrobné údaje vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 3.1.6
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu domě 
zvláštního určení - domě s pečovatelskou službou v Přerově-Předmostí, Tyršova 68, s paní 
B.P., za obvyklých podmínek.
UKBZS/18/3/1/6/2012
Výsledek hlasování: Pro/ 8            Proti/0             Zdržel se/0

3.1.7 V.H.
Žádá o přednostní poskytnutí bytu v DPS. Členům komise byly sděleny podrobné údaje
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 3.1.7
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
zvláštního určení - domě s pečovatelskou službou v Přerově s paní V.H.
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UKBZS/18/3/1/7/2012
Výsledek hlasování: Pro/ 8            Proti/0             Zdržel se/0

3.1.8 P.Ch.
Žádá o přednostní poskytnutí bytu v DPS. Členům komise byly sděleny podrobné údaje
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 3.1.8
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
zvláštního určení - domě s pečovatelskou službou v Přerově s paní P.Ch.
UKBZS/18/3/1/8/2012
Výsledek hlasování: Pro/8             Proti/0             Zdržel se/0

3.2 Vnitřní předpisy oddělení sociálních věcí a zdravotnictví

Členové komise byli informováni ve věci návrhu nových vnitřních předpisů v gesci oddělení 
SVaZ v oblasti bytové problematiky. Navrhované změny souvisí s restrukturalizací Domovní 
správy města Přerova, novelou občanského zákoníku a dalšími potřebnými změnami 
vycházejícími ze současné praxe. Jedná se o vnitřní předpis č. 28/05 o hospodaření s obecními 
byty, vnitřní předpis č. 26/05 o uzavírání nájemních smluv v bytech zvláštního určení zvlášť 
upravených pro bydlení zdravotně postižených osob, vnitřní předpis č. 27/05 k uzavírání smluv 
o nájmu bezbariérových garáží a směrnice č. 17/03 o poskytování bytových náhrad za příspěvek 
na opravy, rekonstrukce, modernizace, příp. rozšíření stávajícího bytového fondu města. 
Směrnice č. 16/03, kterou se stanovují zásady prohospodaření se služebními byty bude 
předložena Radě města Přerova ke zrušení. Návrhy změn daných vnitřních předpisů byly 
zapracovány ve spolupráci s právním oddělením MMPr, JUDr. Dutkem a  ředitelem Domovní 
správy města Přerova. Členům komise byly předloženy návrhy vnitřních předpisů a sděleny 
změny, které se do vnitřních předpisů zapracovaly.

Usnesení k bodu 3.2
Komise schvaluje návrhy změn týkajících se vnitřních předpisů v gesci oddělení sociálních 
služeb a zdravotnictví.
UKBZS/18/3/2/2012
Výsledek hlasování: Pro/8             Proti/0             Zdržel se/0

Další jednání komise budou v následujících termínech:
26.6.
4.9. 
25.9.
30.10.
27.11.

          ---------------------------------------                                                                      ----------------------------------------------
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                   zapsala                                                                                         František Porč
          Mgr. Blanka Hrubá                                         pověřený řízením komise č. 18               

organizační pracovnice

Rozdělovník:  členové komise
hosté komise
kancelář primátora

                       Rada města Přerova




