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Zápis č. 27

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

Rady města Přerova

ze dne 26. 3. 2013

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jan Slivka Bc. Marta Šintáková

Ludmila Černocká Pavel Grňa, Jaroslav Netopil

Ing. Zdeněk Machala

Alena Stárková Hosté

RNDr. Václav Karabina Jana Kupková, DiS.

JUDr. Dutko Dagmar Navrátilová

Jakub Smékal Zdeňka Novotná

René Sedlák Bc. Ivana Kapustková

Mgr. Blanka Hrubá

Program: 

1. Zahájení

2. Bytové záležitosti

3.       Sociální 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. 

K bodu 2) Bytové záležitosti

Dopisy občanů
2.1   D.H.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy. Členům komise byly poskytnuty doplňující informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13
v Přerově, Denisova 6, s paní D.H., na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení,
za podmínky úhrady poplatku z prodlení, popř. jeho neprominuté části, postupné úhrady 
dluhů na poplatku za svoz komunálního odpadu evidovaného na L.H. a uzavření souhlasu 
s ustanovením statutárního města Přerova zvláštním příjemcem dávek na bydlení.
UKBZS/27/2/1/2013
Výsledek hlasování: Pro/6                  Proti/0          Zdržel se/1

2.2    Z.K.                                                              
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členům komise byly poskytnuty 
doplňující informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.2
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3
v Přerově, Kojetínská 1826/22, s paní Z.K., na dobu určitou 1/2 roku s možností 
prodloužení, za podmínky úhrady poplatku z prodlení, případně jeho neprominuté části.
UKBZS/27/2/2/2013
Výsledek hlasování: Pro/5                 Proti/0 Zdržel se/2

Komise se neusnesla ve věci žádosti paní K.

2.3   Ž.M.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členům komise byly poskytnuty 
doplňující informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.3
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Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2
v Přerově, Kojetínská 1826/22, s paní Ž.M., na dobu určitou 1/2 roku s možností 
prodloužení, za podmínky úhrady poplatků z prodlení, příp. jejich neprominuté části a 
uzavření souhlasu s ustanovením statutárního města Přerova zvláštním příjemcem dávek 
na bydlení.
UKBZS/27/2/3/2013
Výsledek hlasování: Pro/7         Proti/0 Zdržel se/0

2.4   M.B.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Před zasedáním komise vzala svoji 
žádost zpět. Komise její žádost neřešila.

2.5   P.O.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členům komise byly poskytnuty 
doplňující informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.5
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 
v Přerově, Denisova 10, s panem P.O.
UKBZS/27/2/5/2013
Výsledek hlasování: Pro/7         Proti/0 Zdržel se/0

2.6   Z.V.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k přístřeší. Členům komise byly poskytnuty doplňující 
informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.6
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší 
v bytě č. 9 v Přerově, Kojetínská 1947/36, s paní Z.V.
UKBZS/27/2/6/2013
Výsledek hlasování: Pro/7         Proti/0 Zdržel se/0

2.7   J.K.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členům komise byly poskytnuty 
doplňující informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.7
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2
v Přerově, Husova 11, s panem J.K. na dobu určitou 1/2 roku s možností prodloužení, za 
podmínky úhrady poplatku z prodlení, popř. jeho neprominuté části a uzavření souhlasu 
s ustanovením statutárního města Přerova zvláštním příjemcem dávek na bydlení.
UKBZS/27/2/7/2013
Výsledek hlasování: Pro/6       Proti/0 Zdržel se/1

2.8   H.G.
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Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty doplňující informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.8
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s paní H.G.
UKBZS/27/2/8/2013
Výsledek hlasování: Pro/7            Proti/0        Zdržel se/0

2.9   L.L.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově. Členům komise byly poskytnuty doplňující 
informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.9
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s paní L.L.
UKBZS/27/2/9/2013
Výsledek hlasování: Pro/6            Proti/ 0       Zdržel se/1

2.10 Obsazení volného bytu č. 8 v Přerově, Kratochvílova 14
K volnému bytu bylo osloveno 40 žadatelů. Jedná se o byt 1+1 I. kategorie ve 4. patře v domě 
bez výtahu. Zájem projevilo 9 žadatelů, po prohlídce 6 žadatelů. Členům komise byly poskytnuty 
doplňující informace k jednotlivým žádostem.

Usnesení k bodu 2.11
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 
v Přerově, Kratochvílova 14, s panem D.H., na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.
UKBZS/27/2/10/2013
Výsledek hlasování: Pro/7          Proti/0            Zdržel se/0

2.11 Obsazení volného bytu č. 15 v Přerově, Na hrázi 34
K volnému bytu bylo osloveno 40 žadatelů. Jedná se o byt 1+1 I. kategorie, ve 2. patře v domě 
bez výtahu. Po prohlídce bytu zájem projevilo 6 žadatelů. Členům komise byly poskytnuty 
doplňující informace k jednotlivým žádostem.

Usnesení k bodu 2.11
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 15  
v Přerově, Na hrázi 34, s panem M.P., na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.
UKBZS/27/2/11/2013
Výsledek hlasování: Pro/7           Proti/0            Zdržel se/0
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K bodu 3) Sociální záležitosti 
3.1 Obsazení bezbariérového bytu 2+1 v Přerově, Kozlovská 17. 
Jedná se o byt 2+1. Oslovili jsme žadatele z pořadníku. Po prohlídce projevili zájem 3 žadatelé. 
Paní D.J., pan J.K. a P.Č., zastoupená opatrovníkem. Členům komise byly poskytnuty doplňující 
informace k jednotlivým žádostem.

Usnesení k bodu 3.1
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního 
určení zvlášť upraveného pro bydlení zdravotně postižené osoby, a to bytu č. 12 v Přerově, 
Kozlovská 17, s paní J.D., za obvyklých podmínek.
UKBZS/27/3/1/2013
Výsledek hlasování: Pro/ 7      Proti/0 Zdržel se/0

Na jednání Komise se dostavil pan JUDr. Dutko.

3.2   N.H.
Žádost o poskytnutí volného bezbariérového bytu v DPS. Členům komise byly poskytnuty 
doplňující informace k žádosti.

Usnesení k bodu 3.2
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního 
určení zvlášť upraveného pro bydlení zdravotně postižené osoby, a to bytu č. 1 v Přerově, 
v DPS U Strhance 13, s paní N.H. za obvyklých podmínek.
UKBZS/27/3/2/2013
Výsledek hlasování: Pro/8       Proti/0 Zdržel se/0

Další jednání Komise se uskuteční ve dnech 30.4., 28.5., 25.6., 24.9., 29.10., 26.11.

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

Rozdělovník:  členové komise
hosté komise
kancelář primátora

                       Rada města Přerova


