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Zápis č. 31

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

Rady města Přerova

ze dne 24. 9. 2013

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jan Slivka Ing. Zdeněk Machala

Ludmila Černocká

Pavel Grňa

Alena Stárková Hosté

RNDr. Václav Karabina Ing. Eva Pospíšilíková

JUDr. Dutko Dagmar Navrátilová

Jakub Smékal Jana Kupková, DiS.

René Sedlák Mgr. Gabriela Vrbová

Jaroslav Netopil Mgr. Barbora Schwanzerová

Marek Hanzlík

Mgr. Blanka Hrubá

Program: 

1. Zahájení

2. Bytové záležitosti

3.        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   B.C.
Žádá o prodloužení nájemní smlouvy. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.1
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Vaňkova 14, s paní B.C., na dobu určitou ½ roku s možností prodloužení.
UKBZS/31/2/1/2013
Výsledek hlasování: Pro/10                  Proti/-          Zdržel se/-

2.2    J.G.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.2
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově.
UKBZS/31/2/2/2013
Výsledek hlasování: Pro/10                  Proti/-          Zdržel se/-

2.3    P.K.                                                             
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.3
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s paní P.K.
UKBZS/31/2/3/2013
Výsledek hlasování: Pro/10                Proti/- Zdržel se/-

2.4   J.N.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu v Přerově. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace o dané žádosti.
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Usnesení k bodu 2.3
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s paní J.N.
UKBZS/31/2/4/2013
Výsledek hlasování: Pro/ 10        Proti/- Zdržel se/-

2.5   M.H.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.4
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu s paní M.H.
UKBZS/31/2/5/2013
Výsledek hlasování: Pro/10        Proti/- Zdržel se/-

2.6 M.G.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu v Přerově. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.6
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s paní M.G.
UKBZS/31/2/6/2013
Výsledek hlasování: Pro/10        Proti/ - Zdržel se/-

2.7   I.H.
Žádá o prodloužení nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.7
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, Kojetínská 1947, s paní I.H.
UKBZS/31/2/7/2013
Výsledek hlasování: Pro/10            Proti/   -     Zdržel se/-

2.8   V.H.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu v Přerově. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.8
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově s panem V.H.
UKBZS/31/2/8/2013
Výsledek hlasování: Pro/10           Proti/ -       Zdržel se/-
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2.9   Š.F.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu 2+1. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.9
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s paní Š.F.
UKBZS/31/2/9/2013
Výsledek hlasování: Pro/ 10          Proti/ -       Zdržel se/-

2.10   J.H.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.10
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově s panem J.H.
UKBZS/31/2/10/2013
Výsledek hlasování: Pro/10           Proti/ -       Zdržel se/-

2.11 A.M.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.11
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s paní A.M.
UKBZS/31/2/11/2013
Výsledek hlasování: Pro/  10          Proti/ -       Zdržel se/-

2.12 A.K.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu v Přerově. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.12
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s manželi A.  a  J.K.
UKBZS/31/2/12/2013
Výsledek hlasování: Pro/ 10          Proti/ -       Zdržel se/-

2.13   A.B.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.13
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Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s paní A.B.
UKBZS/31/2/13/2013
Výsledek hlasování: Pro/10           Proti/ -       Zdržel se/-

2.14   B.Č.
Paní žádá o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 2+1 na uvedené adrese. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.14
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s paní B.Č.
UKBZS/31/2/14/2013
Výsledek hlasování: Pro/9           Proti/ -       Zdržel se/1

2.15   H.G.
Žádá o výměnu bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.15
Komise doporučuje neschválit výměnu bytu v Přerově, Denisova 6, za byt v Přerově, nám. 
Fr. Rasche 7, navrženou paní H.G.
UKBZS/31/2/15/2013
Výsledek hlasování: Pro/  10          Proti/ -       Zdržel se/-

2.16   D.D.
Žádá o výměnu bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.16
Komise doporučuje neschválit výměnu bytu v Přerově, Denisova 10, za byt v Přerově, nám. 
Fr. Rasche 7, navrženou paní D.D.
UKBZS/31/2/16/2013
Výsledek hlasování: Pro/  10          Proti/ -       Zdržel se/-

2.17   A.H.
Žádají opakovaně o prodloužení přístřeší v bytě na uvedené adrese. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.17
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k přístřeší 
v bytě v Přerově, Kojetínská 1828/26, s panem A.H.
UKBZS/31/2/17/2013
Výsledek hlasování: Pro/  10      Proti/ - Zdržel se/-

2.18   M.S.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k přístřeší v bytě v Přerově, Kojetínská 1947/36. Členům 
komise byly poskytnuty podrobné informace o dané žádosti.
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Usnesení k bodu 2.18
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k  bytu
v Přerově, Kojetínská 1947/36, s paní M.S., na dobu 1/2 roku s možností prodloužení.
UKBZS/31/2/18/2013
Výsledek hlasování: Pro/ 10       Proti/ - Zdržel se/-

2.19   M.B.
Požádala o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese. Svoji žádost před 
jednáním komise vzala zpět. 

2.20   D.Z.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.20
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Husova 11, s paní D.Z.
UKBZS/31/2/20/2013
Výsledek hlasování: Pro/10        Proti/ - Zdržel se/-

2.21 M.P.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu v Přerově.
Komise odložila projednání žádosti pana P.  na příští jednání komise.

2.22   L.O.
Žádá o uzavření nájemní smlouvy k bytu 1+1 v přízemí na uvedené adrese. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné informace o dané žádosti.

Usnesení k bodu 2.22
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Denisova 8, s paní L.O.
UKBZS/31/2/22/2013
Výsledek hlasování: Pro/10          Proti/   -         Zdržel se/-

Průzkum zájmu k volným obecním bytům 
Členové komise byli seznámeni s nabídkou volných bytů v Přerově. Oddělení SVaZ realizovalo 
průzkum zájmu o uvedené byty. Členové komise obdrželi seznam vážných zájemců o konkrétní 
byty s jejich aktuální sociální situací. 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Jižní čtvrť I/24, s paní P.Z.
UKBZS/31/2/23/2013
Výsledek hlasování: Pro/10          Proti/   -         Zdržel se/-

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
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v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s paní A.B.
UKBZS/31/2/24/2013
Výsledek hlasování: Pro/10          Proti/   -         Zdržel se/-

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem P.K.                                                                                                               
UKBZS/31/2/25/2013
Výsledek hlasování: Pro/10          Proti/   -         Zdržel se/-

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s paní K.A.
UKBZS/31/2/26/2013
Výsledek hlasování: Pro/10          Proti/   -         Zdržel se/-

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Denisova 8, s panem V.V.
UKBZS/31/2/27/2013
Výsledek hlasování: Pro/10          Proti/   -         Zdržel se/-

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Denisova 10, s paní L.M.
UKBZS/31/2/28/2013
Výsledek hlasování: Pro/10          Proti/   -         Zdržel se/-

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Denisova 10, s paní B.N.
UKBZS/31/2/29/2013
Výsledek hlasování: Pro/10          Proti/   -         Zdržel se/-

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Na Hrázi 30, s panem M.K.
UKBZS/31/2/30/2013
Výsledek hlasování: Pro/10          Proti/   -         Zdržel se/-

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Denisova 12, s paní P.B.
UKBZS/31/2/31/2013
Výsledek hlasování: Pro/10          Proti/   -         Zdržel se/-

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Na Hrázi 30, s paní H.P.
UKBZS/31/2/32/2013
Výsledek hlasování: Pro/10          Proti/   -         Zdržel se/-

2.33   J.K.
Žádá o prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace vztahující se k žádosti.
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Usnesení k bodu 2.33
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Husova 11, s panem J.K. na dobu ½ roku s možností prodloužení.
UKBZS/31/2/33/2013
Výsledek hlasování: Pro/10          Proti/   -         Zdržel se/-

2.34  J.J.
Žádá o uzavření nájemní smlouvy k bytu v Přerově, Šrobárova 9. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.34
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Šrobárova 9, s paní J.J., za podmínky uzavření dohody o ukončení nájmu 
k doposud užívanému bytu.
UKBZS/31/2/34/2013
Výsledek hlasování: Pro/10          Proti/   -         Zdržel se/-

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

Usnesení k bodu 2.35
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit poskytnutí bytové náhrady panu J.K., za 
podmínky úhrady veškerých dluhů vůči statutárnímu městu Přerov, a to do 30. 11. 20130.
UKBZS/31/2/35/2013
Výsledek hlasování: Pro/10          Proti/   -         Zdržel se/-

2.36 Vyřazení zájemců z pořadníku.
Členové komise byli informováni o žadatelích, kteří odmítli žádosti přiměřený byt a žadatelé, 
kteří nesplnili podle vnitřního předpisu č. 20/2012, o hospodaření s obecními byty, povinnost 
aktualizovat každoročně svoji žádost o byt.

Usnesení k bodu 2.36
Komise doporučuje vyřadit zájemce o byt, kteří nesplnili povinnosti uložené vnitřním 
předpisem č. 20/2012, o hospodaření s obecními byty, ze seznamu žadatelů.
UKBZS/31/2/36/2013
Výsledek hlasování: Pro/10          Proti/   -         Zdržel se/-

Další jednání Komise se uskuteční ve dnech  29.10., 26.11. 2013.

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

Rozdělovník:  členové komise
hosté komise
kancelář primátora

                       Rada města Přerova


