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Zápis č. 20

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

Rady města Přerova

ze dne 18. 9. 2012

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jan Slivka Jaroslav Netopil, Jakub Smékal

Ludmila Černocká

JUDr. Petr Dutko Hosté

Alena Stárková Bc. Jana Žouželková

RNDr. Václav Karabina Dagmar Navrátilová

Pavel Grňa Ing. Eva Pospíšilíková

Ing. Zdeněk Machala Mgr. Kateřina Steffanová

Bc. Marta Šintáková Radek Dvořák

Zdeňka Novotná

RNDr. Pavel Juliš

Mgr. Blanka Hrubá

Program: 
 1. Zahájení

 2. Bytové záležitosti 
            2.1 žádosti občanů
            2.2 zjištění zájmu
            2.3. podnět odboru správy majetku a kom.služeb 
            2.4. podnět osadní výbor Čekyně
3.       Sociální a zdravotní záležitosti

3.1. Žádost o přednostní umístění do DPS 
3.2. Žádost o přednostní umístění do DPS 

  4.      Různé  - místní Agenda 21
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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. 

K bodu 2) Bytové záležitosti

2.1 Dopisy občanů
2.1.1    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 2.1.1
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově, 
Jižní čtvrť II/5, s panem J.V., za obvyklých podmínek.
UKBZS/20/2/1/2/2012
Výsledek hlasování: Pro/8                 Proti/0 Zdržel se/0

2.2.2 Manželé M. a A.S.                                                                 
Žádají o prodloužení termínu úhrady kauce. Členům komise byly sděleny podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.2
Komise nedoporučuje vyhovět žádosti manželů M. a   A.S.
UKBZS/20/2/2/12012
Výsledek hlasování: Pro/8                 Proti/0 Zdržel se/0

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

Usnesení k bodu 2.1.3
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, nám. Fr. Rasche 2144/7, s paní M.T.
UKBZS/20/2/1/3/2012
Výsledek hlasování: Pro/7            Proti/0            Zdržel se/1

2.1.4   J.M.
Paní žádá o uzavření nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese a dále slevu na nájmu. Členům 
komise byly sděleny podrobné údaje vztahující se k žádosti.
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Usnesení k bodu 2.1.4
Komise v případě zjištění řádného plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 
doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově, Jižní čtvrť IV/4, s paní J.M.. 
Komise není kompetentní řešit slevu na nájmu.
UKBZS/20/2/1/4/2012
Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/0 Zdržel se/0

2.1.5   J.M.
Žádá o uzavření nájemní smlouvy 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  Přerově, Kojetínská 1827/24, s paní J.M.
UKBZS/20/2/1/5/2012
Výsledek hlasování: Pro/8                 Proti/0 Zdržel se/0

2.1.6   I.H.
Žádá o přechod nájmu k bytu č.  na uvedené adrese. Členům komise byly sděleny podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.6
Komise doporučuje oddělení bytové správy zabývat se přechodem nájmu bytu v Přerově, 
Denisova 12, na pana I.H.
UKBZS/20/2/1/6/2012
Výsledek hlasování: Pro/8          Proti/ 0               Zdržel se/0

2.1.7   M.H.
Žádá o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu na uvedené adrese. 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, 
Na hrázi 2089/30, s paní M.H., za obvyklých podmínek.
UKBZS/20/2/1/7/2012
Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/0 Zdržel se/1

2.1.8   A.M.       
Žádá o  poskytnutí jiného 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 poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově 
paní A.M.
UKBZS/20/2/1/8/2012
Výsledek hlasování: Pro/7                 Proti/0 Zdržel se/0
Ing. Machala nehlasoval.
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2.1.9.   E.H.
Žádá o  poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly sděleny podrobné údaje vztahující 
se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.9
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na poskytnutí jiného obecního bytu 
v Přerově manželům H.
UKBZS/20/2/1/9/2012
Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/0                 Zdržel se/0
Ing. Machala nehlasoval.

2.1.10   L.L.
Žádají o poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově. Členům komise byly sděleny podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Komise odložila žádost paní L.   na další jednání komise.

2.1.11   I.P.
Žádá o přednostní přidělení 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 uzavření nájemní smlouvy 
k obecnímu bytu v Přerově s paní I.P.
UKBZS/20/2/1/11/2012
Výsledek hlasování: Pro/2             Proti/0             Zdržel se/5
Ing. Machala nehlasoval.

2.1.12   E.G.                                                                 
Žádá o přednostní přidělení obecního bytu. Členům komise byly sděleny podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Komise odložila žádost pana G.  na další jednání komise.

2.1.13   L.D.
Žádá o přednostní přidělení obecního bytu. Členům komise byly sděleny podrobné údaje 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1.13
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy 
k obecnímu bytu v Přerově s paní L.D.
UKBZS/20/2/1/13/2012
Výsledek hlasování: Pro/8            Proti/0             Zdržel se/0

2.1.14   J.H.
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Žádá o přednostní přidělení obecního bytu. Členům komise byly sděleny 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 J.H.
UKBZS/20/2/1/14/2012
Výsledek hlasování: Pro/ 8           Proti/0             Zdržel se/0

K bodu 2.2 

2.2.1 Obsazení bytu v Přerově, Sokolovská 4
Členům komise byly sděleny podrobné údaje vztahující se k žadatelům.

Usnesení k bodu 2.2.1
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu  
v  Přerově, Sokolovská 4, s paní V.K., za obvyklých podmínek.
UKBZS/20/2/2/1/2012
Výsledek hlasování: Pro/ 8           Proti/0            Zdržel se/0

2.2.2 Obsazení bytu v Přerově, Denisova 8
Členům komise byly sděleny podrobné údaje vztahující se k žadatelům.

Usnesení k bodu 2.2.2
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu  v Přerově,  
s panem R.G., za obvyklých podmínek.
UKBZS/20/2/2/2/2012
Výsledek hlasování: Pro/6            Proti/0             Zdržel se/2

K bodu 2.3 - podnět Odboru správy majetku a komunálních služeb
Odbor správy a majetku podal písemný podnět komisi, kde upozorňuje na  problémy 
s neplacením nájmů a služeb v obecních bytech. Členové komise vzali tyto informace na vědomí 
a doporučují se daným problémem dále zabývat.

K bodu 2.4 - podnět osadního výboru Čekyně
Členové komise byli seznámeni s žádostí osadního výboru Čekyně ve věci vynětí bytové 
jednotky v objektu bývalé ZŠ Čekyně. Pracovnice oddělení bytové správy podaly bližší 
informace.

Usnesení k bodu 2.2.4
Komise doporučuje vynětí bytové jednotky v objektu bývalé MŠ v Čekyni z bytového fondu 
města Přerova.
UKBZS/20/2/2/4/2012
Výsledek hlasování: Pro/8           Proti/0             Zdržel se/0

K bodu 3 - Sociální a zdravotní záležitosti
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3.1 žádost o přednostní umístění v DPS - pan J.B.
Členům komise byly sděleny podrobné údaje vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 3.1.1
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního 
určení v domě zvláštního určení v Přerově, U Strhance 13, s panem J.B., za obvyklých 
podmínek.
UKBZS/20/3/1/1/2012
Výsledek hlasování: Pro/8            Proti/0            Zdržel se/0

3.1.2. žádost o přednostní umístění v DPS - paní B.P.
Členům komise byly sděleny podrobné údaje vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 3.1.2
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního 
určení v domě zvláštního určení v Přerově, Na hrázi 32, s paní B.P., za obvyklých 
podmínek.
UKBZS/20/3/1/2/2012
Výsledek hlasování: Pro/8            Proti/0             Zdržel se/0

K bodu 4) Různé

4.1. Místní Agenda  21, Národní síť zdravých měst ČR
RNDr. Pavel Juliš, vedoucí Odboru stavebního úřadu a životního prostředí, komisi představil 
koncepci místní Agendy 21 a zapojení statutárního města Přerova do Národní sítě Zdravých měst
ČR.

Usnesení k bodu 4.1.
Komise doporučuje zapojení statutárního města Přerova do Národní sítě Zdravých měst 
ČR a uplatňování metody místní Agenda 21, a to za předpokladu aktivní politické podpory.
UKBZS/20/4/1/2012
Výsledek hlasování: Pro/8            Proti/0             Zdržel se/0

Další jednání komise se koná dne 16.10.2012 - mimořádné jednání
Následující jednání komise se konají v těchto termínech: 30.10.2012, 27.11.2012

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

Rozdělovník:  členové komise
hosté komise
kancelář primátora

                       Rada města Přerova




