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Zápis č. 30

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

Rady města Přerova

ze dne 25. 6. 2013

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jan Slivka Ing. Zdeněk Machala

Ludmila Černocká Alena Stárková

Pavel Grňa JUDr. Dutko, Jakub Smékal

Jaroslav Netopil Hosté

RNDr. Václav Karabina Ing. Eva Pospíšilíková

René Sedlák Mgr. Dušan Hluzín

Marek Hanzlík Jana Kupková, DiS.

Bc. Barbora Schwanzerová

Dagmar Navrátilová

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    M.H.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s paní M.H.
UKBZS/30/2/1/2013
Výsledek hlasování: Pro/6                  Proti/0          Zdržel se/0

2.2   S.S.                                                          
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.2
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s panem S.S.
UKBZS/30/2/2/2013
Výsledek hlasování: Pro/6                Proti/0 Zdržel se/0

2.3   J.Ž.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.3
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s paní J.Ž.
UKBZS/30/2/3/2013
Výsledek hlasování: Pro/6         Proti/0 Zdržel se/0

2.4    J.M.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu v Přerově. Členům komise byly poskytnuty 
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podrobné informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.4
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na přednostní poskytnutí obecního bytu 
v Přerově panu J.M.
UKBZS/30/2/4/2013
Výsledek hlasování: Pro/6        Proti/0              Zdržel se/0

2.5 A.H.
Žádají o prodloužení přístřeší v bytě na uvedené adrese. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.5.1
Komise nepodává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k přístřeší 
v bytě č. 3 v Přerově, Kojetínská 1826/26 s manželi A. a R.H.
UKBZS/30/2/5/1/2013
Výsledek hlasování: Pro/6      Proti/0 Zdržel se/0

2.6    V.K.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.6
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 
č.  8 v Přerově, gen. Štefánika 8, s paní V.K., na dobu určitou 0,5 roku s možností 
prodloužení, za podmínky úhrady poplatků z prodlení a celkových soudních nákladů 
spojených s podáním a zpětvzetím žaloby na vyklizení, a to do 31.7.2013.
UKBZS/30/2/6/2013
Výsledek hlasování: Pro/6            Proti/ 0     Zdržel se/0

2.7  L.K.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.7
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 
č. 9 v Přerově, Kopaniny 8, s paní L.K., na dobu určitou 0,5 roku s možností prodloužení, 
za podmínky úhrady dlužného nájemného, poplatků z prodlení a soudních nákladů 
spojených se soudním vystěhováním, a to do 31.7.2013.
UKBZS/30/2/7/2013
Výsledek hlasování: Pro/1           Proti/ 2       Zdržel se/3
Vzhledem k výsledku hlasování se komise neusnesla.

2.8   D.P.
Požádal o přednostní poskytnutí obecního bytu, ale svoji žádost poté vzal zpět.
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2.9 Obsazení volného bytu č. 1 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7
Jedná se o byt 2+kk podle dřívějších předpisů 1. kategorie v přízemí.  Obeslali jsme 36 osob 
z pořadníku, zájem projevilo 15 osob, 4 osoby se na prohlídku bytu nedostavili. Po prohlídce 
projevilo zájem 8 žadatelů. 

Usnesení k bodu 2.9
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1
v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s paní J.K., na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.
UKBZS/28/2/9/2013
Výsledek hlasování: Pro/6          Proti/ 0         Zdržel se/0

2.10 Vyřazení zájemců z pořadníku.
Komisi byl předložen seznam žadatelů, kteří odmítli žádosti přiměřený byt či nesplnili podle 
vnitřního předpisu povinnost aktualizovat každoročně svoji žádost o byt a zájemců, kteří již 
nadále nechtěli být vedeni v seznamu žadatelů o poskytnutí obecního bytu.

Usnesení k bodu 2.10
Komise doporučuje vyřadit zájemce o byt, kteří nesplnili podmínku potvrzení zájmu o 
přidělení obecního bytu, žadatelů, kteří odmítli žádosti přiměřený byt a žadatelů, kteří sami 
neprojevili zájem být nadále v pořadníku o poskytnutí obecního bytu. 
UKBZS/30/2/10/2013
Výsledek hlasování: Pro/6          Proti/  0         Zdržel se/0

2.11 R.Č.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na uvedené adrese. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.11
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 
č. 4 v Přerově, Jižní čtvrť IV/10, s manželi Č., na dobu určitou 0,5 roku s možností 
prodloužení, za podmínky úhrady poplatků prodlení, popř. jejich neprominuté části.
UKBZS/30/2/11/2013
Výsledek hlasování: Pro/6            Proti/0    Zdržel se/0

2.12 J.N.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu v Přerově. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace vztahující se k žádosti.

Komise odložila projednání žádosti paní N. na další jednání komise.

2.13 Obsazení volných bytů č. 12, 18, 46 v Přerově, Jižní čtvrť II/5,                                               
č. 28, 42, 43 v Přerově, Jižní čtvrť II/13 a č. 7 v Přerově, Jižní I/24. 
O poskytnutí obecního bytu v této lokalitě projevila zájem paní E.G.
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Usnesení k bodu 2.13
Komise podává Radě města Přerova návrh na uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 
č. 46 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s paní E.G., na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.
UKBZS/30/2/13/2013
Výsledek hlasování: Pro/ 6           Proti/   0     Zdržel se/0

Na jednání komise se dostavil pan Pavel Grňa, omluvil se za pozdní příchod.

K bodu č. 4 Sociální záležitosti

Členové komise byli informováni o výši částky vyčleněné na primární prevenci v oblasti 
zdravotnictví. Pro rok 2013 se jedná o částku ve výši 18 000,- Kč. V tomto roce dosud 
nebyla realizována žádná akce. Členové komise mohou dát podnět.

Další jednání Komise se uskuteční ve dnech 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


