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Zápis č. 19

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

Rady města Přerova

ze dne 26. 6. 2012

Přítomni: Nepřítomni:

Ing. Jan Slivka Pavel Grňa

Ludmila Černocká Omluveni:

JUDr. Petr Dutko

Alena Stárková

RNDr. Václav Karabina Hosté

František Porč Bc. Jana Žouželková - omluvena

Jakub Smékal Antonín Čechák

Jaroslav Netopil Zdeňka Novotná

Ing. Zdeněk Machala Radek Dvořák

Bc. Marta Šintáková

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 a výměna bytu v DPS
3.2 Bezbariérové byt -  Bayerova 5, Přerov

  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)  zahájila Mgr. Blanka Hrubá, přivítala členy komise a pozvané hosty. Omluvila Ing. 
Slivku, předsedu komise, který se dostavil v průběhu jednání.

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.

Usnesení k bodu 2.1.1
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu           
v Přerově, Husova 17, s paní M.M.  a  to ve stavu, v jakém se nachází a za podmínky 
uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu.
UKBZS/19/2/1/1/2012
Výsledek hlasování: Pro/7                 Proti/0 Zdržel se/0

2.1.2 J.V. - 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 odkládá projednání žádosti pana V. a doporučuje oddělení bytové správy prověřit, 
zda nedochází k porušování povinností vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené mezi 
Domovní správou města Přerova a nájemcem obecního bytu  v Přerově, panem J.F., a to ve 
smyslu ustanovení § 719 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, nepovoleným podnájmem předmětného bytu.
UKBZS/19/2/1/2/2012
Výsledek hlasování: Pro/7                 Proti/0 Zdržel se/0

Na jednání komise se dostavil Ing. Jan Slivka. 

2.1.3 J.Z. - odloženo z minulé komise                                                              
Žádá o přechod nájmu k bytu 2+1 na uvedené adrese. Členům komise byly sděleny podrobné 
údaje vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.3
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Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu            
v Přerově, s panem J.Z., za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku 
nájmu k doposud užívanému bytu paní J.Z.
UKBZS/19/2/1/3/2012
Výsledek hlasování: Pro/8            Proti/0             Zdržel se/0

2.1.4 V.K.
Paní K. žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu  v Přerově. Členům komise byly sděleny 
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 paní V.K.
UKBZS/19/2/1/4/2012
Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/0 Zdržel se/0

2.1.5  Z.V.
Žádá o prodloužení přístřeší k bytu  na uvedené adrese. 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 přístřeší 
v bytě v Přerově,  s paní Z.V.
UKBZS/19/2/1/5/2012
Výsledek hlasování: Pro/8                 Proti/0 Zdržel se/0

2.1.6     A.H.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese. 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 manželi R.  a A.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, za podmínky úhrady poplatku z prodlení a zaplaceného soudního poplatku, a to 
do 31. 7. 2012.
UKBZS/19/2/1/6/2012
Výsledek hlasování: Pro/ 7         Proti/0                Zdržel se/1

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

Usnesení k bodu 2.1.7
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
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v Přerově, s panem I.P.
UKBZS/19/2/1/7/2012
Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/0 Zdržel se/0

Z jednání komise se omluvil a odešel pan Jakub Smékal.

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

Usnesení k bodu 2.1.8
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu paní 
I.P.
UKBZS/19/2/1/8/2012
Výsledek hlasování: Pro/5                 Proti/0 Zdržel se/2

Na jednání komise se dostavila Bc. Marta Šintáková.

2.1.9 O.O.
Žádá o přednostní poskytnutí 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 přednostní poskytnutí obecního bytu 
v Přerově paní O.O.
UKBZS/19/2/1/9/2012
Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/0                 Zdržel se/0

2.1.10 J.S.
Žádají o přednostní poskytnutí 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 přednostní poskytnutí obecního bytu panu 
J.S.
UKBZS/19/2/1/10/2012
Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/0 Zdržel se/1

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

Usnesení k bodu 2.1.11
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu panu 
F.P., s trvalým pobytem v Přerově.
UKBZS/19/2/1/11/2012
Výsledek hlasování: Pro/8             Proti/0             Zdržel se/0
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2.1.12 Manželé M. a   A.S.                                                               
Žádají o prodloužení termínu pro úhradu kauce za poskytnutí obecního bytu. Členům komise 
byly sděleny podrobné údaje vztahující se k žádosti.

Komise odložila žádost manželů S. na další jednání komise.

2.1.13 M.T.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly sděleny podrobné údaje vztahující 
se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.13
Komise odkládá projednání žádosti paní M.T. na další jednání komise a doporučuje 
oddělení bytové správy prověřit informace o hrubém porušování dobrých mravů v domě 
nájemníky rodiny B.
UKBZS/19/2/1/13/2012
Výsledek hlasování: Pro/8             Proti/0             Zdržel se/0

Na jednání komise se dostavil pan Jaroslav Netopil.

2.1.14 J.B.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese. 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 J.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, za podmínky postupného splácení závazků vůči statutárnímu městu Přerov za 
dlužné nájemné a poplatek z prodlení.
UKBZS/19/2/1/14/2012
Výsledek hlasování: Pro/9             Proti/0             Zdržel se/0

Z jednání komise se omluvil a odešel JUDr. Dutko.

K bodu 3 Sociální a zdravotní záležitosti

3.1 Přednostní poskytnutí bytu zvláštního určení v domě zvláštního určení - v domě 
s pečovatelskou službou v Přerově a žádost o výměnu bytu 

3.1.1 B.J.
Žádá o výměnu bytu v DPS. Členům komise byly sděleny podrobné údaje vztahující se k žádosti.
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Usnesení k bodu 3.1.1
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k prvnímu 
uvolněnému bytu zvláštního určení v domě zvláštního určení - v domě s pečovatelskou 
službou, a to garsoniery, v Přerově, U Žebračky 18, s paní B.J. Přerov, U Žebračky 18, za 
obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu.
UKBZS/19/3/1/1/2012
Výsledek hlasování: Pro/ 8           Proti/0             Zdržel se/0

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

Usnesení k bodu 3.2
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu - bytu
zvláštního určení v domě zvláštního určení - v domě s pečovatelskou službou v Přerově-
Předmostí, Tyršova 68, s paní D.S., za obvyklých podmínek.
UKBZS/19/3/1/2/2012
Výsledek hlasování: Pro/ 8           Proti/0             Zdržel se/0

3.1.3 Manželé P.
Žádají o přednostní poskytnutí bytu v DPS. Členům komise byly sděleny podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 3.1.3
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy 
k bytu zvláštního určení v domě zvláštního určení - v domě s pečovatelskou službou 
v Přerově, s manželi M. a M.P.
UKBZS/19/3/1/3/2012
Výsledek hlasování: Pro/ 7           Proti/0             Zdržel se/1

3.2 Obsazení bezbariérového bytu 3+kk v Přerově, Bayerova 5
Oddělení SVaZ obdrželo hlášenku volného bezbariérového bytu 3+kk v Přerově, Bayerova 5. 
Byli osloveni všichni zájemci o poskytnutí bezbariérového bytu. Zájem projevili 3 žadatelé. 
Členům komise byly poskytnuty informace o jednotlivých žadatelích. 

Usnesení k bodu 3.2
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu - bytu 
zvláštního určení zvlášť upraveného pro bydlení zdravotně postižených osob v Přerově, 
Bayerova 735/5, s paní M.S., za obvyklých podmínek.
UKBZS/19/3/2/2012
Výsledek hlasování: Pro/6             Proti/0             Zdržel se/2
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K bodu 4. Různé

4.1 Podnět Ing. H.  k vnitřnímu předpisu č. 6/2012 

Členům komise byla předložena žádost pana Ing. H. . Pan H. navrhuje změnu vnitřního předpisu 
č. 6/2012 vydaného Radou města Přerova - metodického pokynu k uzavírání nájemních smluv 
k bytům zvláštního určení v domě zvláštního určení, v domech s pečovatelskou službou v 
Přerově. 

Komise doporučuje zaslat stanovisko k žádosti pana Ing. H. na Kancelář primátora, oddělení 
organizační, které administruje stížnost pana H., v tomto znění:

Na přípravě nového vnitřního předpisu č. 6/2012 vydaného Radou města Přerova - metodického 
pokynu k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení v domě zvláštního určení, 
v domech s pečovatelskou službou v Přerově, se dlouhodobě podílela pracovní skupina složená 
z erudovaných pracovníků působících v sociální oblasti. Nový vnitřní předpis nově upravuje 
pravidla pro podání a posuzování žádostí o uzavření nájemní smlouvy k bytům zvláštního určení 
v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS), a to s ohledem na vyhodnocení dosavadní 
praxe a reálné možnosti města. Zavedením jednoho pořadníku žadatelů bez možnosti výběru 
konkrétního DPS a zohledněním využívání pečovatelské služby žadatelem dojde 
k efektivnějšímu využití bytů v DPS sociálně a zdravotně potřebnými občany oproti dosavadní 
praxi.

4.2
Paní Černocká k problematice nových podmínek při uzavírání nájemních smluv k bytům v DPS 
v Přerově navrhuje, že některé méně preferované DPS by bylo možné transformovat na 
malometrážní byty, kde by si nájemci (cílová skupina senioři a zdravotně znevýhodnění občané) 
mohli nasmlouvat pečovatelskou službu od poskytovatele podle svého uvážení. 

Oddělení SVaZ  bere podnět paní Černocké na vědomí.

Pan Porč oznámil, že k datu 31.8.2012 bude podávat žádost o uvolnění z komise. Důvodem je 
změna bydliště mimo Přerov.

Další jednání komise se budou konat v termínech:
4.9. 
25.9.
30.10.
27.11.
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          ---------------------------------------                                                           ----------------------------------------------
                   zapsala                                                                             Ing. Jan Slivka
          Mgr. Blanka Hrubá                                                                předseda komise
        organizační pracovník 

Rozdělovník:  členové komise
hosté komise
kancelář primátora

                       Rada města Přerova




