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Zápis č. 39

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

Rady města Přerova

ze dne 24. 6. 2014

Přítomni: Omluveni:

Ing. Jan Slivka Pavel Grňa, Jaroslav Netopil,

Ludmila Černocká Marek Hanzlík

JUDr. Dutko

Alena Stárková Hosté

RNDr. Václav Karabina Mgr. Dušan Hluzín

Jaroslav Netopil Mgr. et Mgr. Andrea Kafková

René Sedlák Jana Kupková, DiS.

Renata Ciprichová Ing. Eva Pospíšilíková
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    S.J.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese. Členové komise obdrželi 
podrobné informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s paní J.S.
UKBZS/39/2/1/2014
Výsledek hlasování: Pro/ 8                 Proti/-          Zdržel se/-

2.2     E.T.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členové komise obdrželi podrobné informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.2
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s paní E.T.
UKBZS/39/2/2/2014
Výsledek hlasování: Pro/ 8                 Proti/-          Zdržel se/-

2.3   J.K.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu na uvedené adrese. Členové komise 
obdrželi podrobné informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.3
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, s panem J.K.
UKBZS/39/2/3/2014
Výsledek hlasování: Pro/8               Proti/- Zdržel se/-

2.4   K.Ch.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese. Členové komise obdrželi 
podrobné informace k žádosti.
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Usnesení k bodu 2.4
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, s paní K.Ch., za podmínky úhrady dlužného poplatku za komunální odpad, a to 
do 31. 7. 2014
UKBZS/39/2/4/2014
Výsledek hlasování: Pro/8         Proti/- Zdržel se/-

2.5   R.M.
Žádá opakovaně o znovuuzavření nájemní smlouvy. Členové komise obdrželi podrobné 
informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.5
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s panem R.M.
UKBZS/39/2/5/2014
Výsledek hlasování: Pro/ 8        Proti/- Zdržel se/-

2.6   Ž.S.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členové komise obdrželi podrobné informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.6
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s paní Ž.S. za podmínky uzavření dohody o ukončení nájmu k doposud 
užívanému bytu.
UKBZS/39/2/6/2014
Výsledek hlasování: Pro/ 8       Proti/- Zdržel se/-

2.7   M.H,
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členové komise obdrželi podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.7
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, s paní M.H.
UBZS/39/2/7/2014
Výsledek hlasování: Pro/8        Proti/- Zdržel se/-

2.8   Z.Z.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členové komise obdrželi podrobné informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.8
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, s panem Z.Z. za podmínky úhrady vyčísleného soudního poplatku do 31. 7. 2014 
a předání doposud užívaného bytu. 
UKBZS/39/2/8/2014
Výsledek hlasování: Pro/8        Proti/ - Zdržel se/-
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2.9   L.V.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členové komise obdrželi podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.9
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit přednostní poskytnutí obecního bytu
v Přerově paní L.V.
UKBZS/39/2/9/2014
Výsledek hlasování: Pro/  8          Proti/   -     Zdržel se/-

2.10   L.G.
Žádá o poskytnutí obecního bytu. Členové komise obdrželi podrobné informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.10
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s paní L.G.
UKBZS/39/2/10/2014
Výsledek hlasování: Pro/ 8          Proti/ -       Zdržel se/-

2.11   J.Ž.
Žádá opakovaně o uzavření nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu na uvedené adrese. 
Členové komise obdrželi podrobné informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.11
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu zvláštního určení v Přerově, s panem J.Ž.
UKBZS/39/2/11/2014
Výsledek hlasování: Pro/ 6          Proti/ -       Zdržel se/2

2.12  R.  a    M.J.
Žádají o uzavření nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese.  Členové komise obdrželi 
podrobné informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.12
Komise
1) bere na vědomí zpětvzetí žádosti manželů J. ve věci poskytnutí obecního bytu v Přerově, 
2) nedoporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 
v Přerově, s manželi R.  a  M.J.

UKBZS/39/2/12/2014
Výsledek hlasování: Pro/ 8          Proti/ -       Zdržel se/-

2.13   B.Č.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členové komise obdrželi podrobné 
informace k žádosti.
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Usnesení k bodu 2.13
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s paní B.Č. za podmínky uklizení společných sklepních prostor v domě, a to 
do 31. 7. 2014.
UKBZS/39/2/13/2014
Výsledek hlasování: Pro/8           Proti/ -       Zdržel se/-

2.14   Z.R.
Žádá o znovuuzavření nájemní smlouvy k bytu na uvedené adrese. Členové komise obdrželi 
podrobné informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.14
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s panem Z.R.
UKBZS/39/2/14/2014
Výsledek hlasování: Pro/8           Proti/ -       Zdržel se/-

2.15   J.D.
Žádá o poskytnutí bezbariérové garáže v Přerově. Členové komise obdrželi podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.15
Komise nedoporučuje Radě města Přerova schválit smlouvu o pronájmu bezbariérové 
garáže v Přerově, s paní J.D.
UKBZS/39/2/15/2014
Výsledek hlasování: Pro/8           Proti/ -       Zdržel se/-

2.16   A.F.
Žádá o poskytnutí bezbariérové garáže v Přerově. Členové komise obdrželi podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.16
Komise doporučuje schválit smlouvu o pronájmu bezbariérové garáže v Přerově, s paní 
A.F. zastoupenou opatrovníkem V.K.
UKBZS/39/2/16/2014
Výsledek hlasování: Pro/8           Proti/ -       Zdržel se/-

2.17   I.R.
Byla oslovena v průzkumu zájmu o daný obecní byt. Členové komise obdrželi podrobné 
informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.17
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s paní I.R.
UKBZS/39/2/17/2014
Výsledek hlasování: Pro/8           Proti/ -       Zdržel se/-
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2.18    Š.S.
Byl osloven v průzkumu zájmu o daný obecní byt. Členové komise obdrželi podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.17
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s panem Š.S.
UKBZS/39/2/18/2014
Výsledek hlasování: Pro/8           Proti/ -       Zdržel se/-

2.19   J.H.
Byla oslovena v průzkumu zájmu o daný obecní byt. Členové komise obdrželi podrobné 
informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.18
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s paní J.H.
UKBZS/39/2/18/2014
Výsledek hlasování: Pro/1          Proti/ 3     Zdržel se/4
Usnesení nebylo s ohledem na výsledek hlasování schváleno.

2.20   Ž.K.
Byla oslovena v průzkumu zájmu o daný obecní byt. Členové komise obdrželi podrobné 
informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.17
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s paní Ž.K.
UKBZS/39/2/20/2014
Výsledek hlasování: Pro/7           Proti/ -       Zdržel se/1

Další jednání Komise se uskuteční dne 9. 9. 2014.

          ---------------------------------------                                                           ----------------------------------------------
           Mgr. Blanka Hrubá                                                                         Ing. Jan Slivka
          organizační pracovník                                                                   předseda komise
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Rozdělovník:  členové komise
hosté komise
kancelář primátora

                       Rada města Přerova


