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Zápis č. 24

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

Rady města Přerova

ze dne 29. 1. 2013

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jan Slivka JUDr. Dutko, Bc. Marta Šintáková

Ludmila Černocká  Jakub Smékal

Jaroslav Netopil Hosté

Alena Stárková Mgr. Dušan Hluzín

RNDr. Václav Karabina Mgr. Vojtášek

Pavel Grňa Ing. Eva Pospíšilíková

Ing. Zdeněk Machala Dagmar Navrátilová

René Sedlák Zdeňka Novotná

Mgr. Blanka Hrubá

Program: 

 1. Zahájení

 2. Bytová koncepce

3.        Bytové záležitosti 
                       
4.       Sociální a zdravotní záležitosti

4.1. Žádost o přednostní umístění do DPS 
4.2. Žádost o přednostní umístění do DPS 
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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) Hospodaření s byty – změna bytové politiky ve městě Přerov

Mgr. Vojtášek předložil Komisi informace o problémových oblastech současné bytové politiky 
ve městě Přerov. Oddělení SVaZ členům Komise poskytlo soupis hlášenek volných obecních 
bytů s uvedením počtu oslovených zájemců o obecní byt. Odboru správy majetku a komunálních 
služeb bylo doporučeno využít možnosti zasílat dávky na bydlení přímo na účet města. Oddělení 
SVaZ nabízí součinnost v této oblasti. Dále bylo ze strany oddělení SVaZ poukázáno na dřívější 
spolupráci s Domovní správou města Přerova, která poskytovala soupis dlužníků s tím, že terénní 
pracovníci spolupracovali v oblasti vymáhání dlužného nájemného a poplatků souvisejících 
s užíváním bytu.

Komise doporučila náměstkovi Mgr. Dušanu Hluzínovi svolat jednání ve věci změny bytové 
politiky

Na jednání Komise se dostavil pan Netopil.

K bodu 3) Bytové záležitosti

Dopisy občanů
3.1.   S.M.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise poskytnuty informace k dané 
žádosti.

Usnesení k bodu 3.1
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově,  
s paní S.M., za obvyklých podmínek.
UKBZS/24/3/1//2013
Výsledek hlasování: Pro/6            Proti/0             Zdržel se/1

3.2.  H.A.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členům komise poskytnuty informace 
k dané žádosti.
  

Usnesení k bodu 3.2
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Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu   
v Přerově, s panem A.H.
UKBZS/24/3/2/2013
Výsledek hlasování: Pro/7           Proti/0            Zdržel se/0

3.3  Ž.Č.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy. Členům komise poskytnuty informace k dané žádosti.

Usnesení k bodu 3.3
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu  v Přerově, s paní Ž.Č.
UKBZS/24/3/3/2013
Výsledek hlasování: Pro/7             Proti/0             Zdržel se/0

3.4   E.K.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy. Členům komise poskytnuty informace k dané žádosti.
Komise odložila projednání žádosti paní K.  na další jednání.

3.5   M.S.                                                              
Žádá o prodloužení nájemní smlouvy k přístřeší. Členům komise poskytnuty informace k dané 
žádosti

Usnesení k bodu 3.5
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě 
v Přerově,  s paní M.S., na dobu 6 měsíců.
UKBZS/24/3/5/2013
Výsledek hlasování: Pro/7 Proti/0 Zdržel se/0

3.6   H.G.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese. Členům komise poskytnuty 
informace k dané žádosti.

Usnesení k bodu 3.6
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu  v Přerově, 
s panem H.G., bytem Přerov, 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/24/3/6/2013
Výsledek hlasování: Pro/ 7           Proti/ 0           Zdržel se/0

Na jednání Komise se dostavil pan Grňa.
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3.7   P.O.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese. Členům komise poskytnuty 
informace k dané žádosti.

Usnesení k bodu 3.7
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu  
v Přerově, s panem P.O.
UKBZS/24/3/7/2013
Výsledek hlasování: Pro/8            Proti/0            Zdržel se/0

3.8.   J.L.
Žádá o uzavření nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese. Členům komise poskytnuty 
informace k dané žádosti.
  
Usnesení k bodu 3.8
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu  v Přerově,  
s panem J.L., na dobu obvyklou, za podmínky uzavření dohody o ukončení nájmu k tomuto 
bytu s paní F.M.
UKBZS/24/3/8/2013
Výsledek hlasování: Pro/8           Proti/0            Zdržel se/0

3.9   M.K.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu v Přerově. Členům komise poskytnuty informace 
k dané žádosti.

Usnesení k bodu 3.9
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově s paní M.K.
UKBZS/24/3/9/2013
Výsledek hlasování: Pro/8          Proti/0            Zdržel se/0

3.10   A.P.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise poskytnuty informace k dané 
žádosti.

Usnesení k bodu 3.10
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní uzavření nájemní smlouvy 
k obecnímu bytu v Přerově s paní A.P.
UKBZS/24/3/10/2013
Výsledek hlasování: Pro/ 8           Proti/0            Zdržel se/0

3.11   I.H.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu v Přerově. Členům komise poskytnuty informace 
k dané žádosti.
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Usnesení k bodu 3.11
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s paní I.H.
UKBZS/24/3/11/2013
Výsledek hlasování: Pro/8            Proti/0            Zdržel se/0

3.12   K.D.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu v Přerově. Členům komise poskytnuty informace 
k dané žádosti.

Usnesení k bodu 3.12
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s panem K.D.
UKBZS/24/3/12/2013
Výsledek hlasování: Pro/8            Proti/ 0           Zdržel se/0

3.13   R.M.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise poskytnuty informace k dané 
žádosti.

Usnesení k bodu 3.13
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 
v Přerově, s panem R.M., na dobu obvyklou.
UKBZS/24/3/13/2013
Výsledek hlasování: Pro/6            Proti/0            Zdržel se/2

3.14   D.G.
Paní žádá o uzavření nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese. Členům komise poskytnuty 
informace k dané žádosti.

Usnesení k bodu 3.14
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s paní D.G.
UKBZS/24/3/14/2013
Výsledek hlasování: Pro/ 8           Proti/0            Zdržel se/0

3.15   K.T.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově. Členům komise poskytnuty informace k dané 
žádosti.

Usnesení k bodu 3.15
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově, 
s paní K.T., za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o ukončení nájmu 
k doposud užívanému bytu.
UKBZS/24/3/15/2013
Výsledek hlasování: Pro/ 8           Proti/ 0           Zdržel se/0
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3.16   L.S.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově. Členům komise poskytnuty informace k dané 
žádosti.

Usnesení k bodu 3.16
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově, s paní L.S.
UKBZS/24/3/16/2013
Výsledek hlasování: Pro/ 8           Proti/ 0           Zdržel se/0

3.17  E.Č.
Žádá o poskytnutí volného bytu v přízemí. Vzhledem k tomu, že svoji žádost s ohledem na 
změnu poměrů vzala zpět, Komise její žádost neprojednávala.

3.18   J.K.
Paní je starobní důchodkyně. Členům komise poskytnuty informace k dané žádosti.

Usnesení k bodu 3.18
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s paní J.K.
UKBZS/24/3/18/2013
Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/ 0 Zdržel se/0

3.19 Obsazení volného bytu v Přerově

Oddělení SVaZ obdrželo hlášenku volného bytu. Oslovili jsme 25 žadatelů o byt z evidence. 
Zájem projevil pouze 1 žadatel. Členům komise poskytnuty informace k danému zájemci.

Usnesení k bodu 3.19
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově,  
s panem L.K., za obvyklých podmínek.
UKBZS/24/3/19/2013
Výsledek hlasování: Pro/8 Proti/0 Zdržel se/0

K bodu 4 - Sociální a zdravotní záležitosti

4.1    L.K. – žádost o výměnu bytu
Žádá o poskytnutí jiného bytu v DPS. Členům komise poskytnuty informace k dané žádosti.

Usnesení k bodu 4.1
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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, 
U Žebračky 68, s paní L.K., za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o 
ukončení nájmu k doposud užívanému bytu.
UKBZS/24/4/1/2013
Výsledek hlasování: Pro/8            Proti/0             Zdržel se/0

4.2   H.V.
Žádá o poskytnutí jiného bytu v DPS. Členům komise poskytnuty informace k dané žádosti.

Usnesení k bodu 4.2
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,  
s paní H.V.,  za obvyklých podmínek a za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu 
k doposud užívanému bytu.
UKBZS/24/4/2/2013
Výsledek hlasování: Pro/8           Proti/0             Zdržel se/0

4.3   V.Z.
Žádá o přednostní poskytnutí bytu v DPS. Členům komise poskytnuty informace k dané žádosti.

Usnesení k bodu 4.3
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu
zvláštního určení v domě zvláštního určení - v domě s pečovatelskou službou v Přerově, 
s paní V.Z.
UKBZS/24/4/3/2013
Výsledek hlasování: Pro/8            Proti/0             Zdržel se/0

4.3   V.Z.
Žádá o přednostní poskytnutí bytu v DPS. Členům komise poskytnuty informace k dané žádosti.

Usnesení k bodu 4.4
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu
zvláštního určení v domě zvláštního určení - v domě s pečovatelskou službou v Přerově, 
s panem V.Z.
UKBZS/24/4/4/2013
Výsledek hlasování: Pro/ 8          Proti/0             Zdržel se/0

Další jednání Komise se uskuteční dne 14.2.2013 (mimořádné jednání – grantový program), 
následující jednání Komise se uskuteční ve standardních termínech (poslední úterý 
v měsíci): 26.2., 26.3., 30.4., 28.5., 25.6., 24.9., 29.10., 26.11.

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


