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Zápis č. 1

z jednání Komise pro projednávání záměrů v majetkoprávních 
záležitostech a hospodaření s obecními byty

Rady města Přerova
ze dne 14. 1. 2015

Přítomni: Omluveni:

Karel Bořuta

Mgr. Jarmila Ižová

František Porč

Ing. Ondřej Svák Hosté

Bc. Jana Vilišová, DiS. Pavel Košutek

Alexandr Beták Jana Kupková, DiS.

Mgr. Robert Pavlíček Dagmar Navrátilová

Čestmír Hlavinka

Petr Laga

Mgr. Romana Pospíšilová – omluvena

Mgr. et Mgr. Andea Kafková - omluvena

Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá – organizační pracovnice komise

Program: 

1. Zahájení

2. Bytové záležitosti

3.        Různé                        
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K bodu 1) Zahájení

Komisi pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a hospodaření s obecními byty
Rady města Přerova (dále jen komise) zahájil předseda komise Karel Bořuta. 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   P.Š.
Žádá o uzavření nové nájemní smlouvy k obecnímu bytu na uvedené adrese. Členům komise 
byly poskytnuty podrobné informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s panem P.Š.
UMBK/01//2/1/2015
Výsledek hlasování: Pro/9                  Proti/-          Zdržel se/-

2.2   A.N.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.2
Komise doporučuje řešit situaci pana A.N., a po uvolnění přiměřeného bytu mu jej 
nabídnout.
UMBK /01/2/2/2015
Výsledek hlasování: Pro/9                  Proti/-          Zdržel se/-

2.3   I.G.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.3
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s panem I.G., za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud 
užívanému bytu.
UMBK /01/2/3/2015
Výsledek hlasování: Pro/9                  Proti/-          Zdržel se/-
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2.4 A.K.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.4
Komise doporučuje řešit situaci paní A.K., tak, že po uvolnění bytu přiměřeného žádosti 
bude zařazena do průzkumu zájmu realizovaného mezi zájemci ze Seznamu žadatelů o 
poskytnutí obecního bytu.
UMBK /01/2/4/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 8                 Proti/-          Zdržel se/1

2.5   Z.R.
Žádá o prodloužení nájemní smlouvy. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.5
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu v Přerově, s panem Z.R., a to na dobu určitou 0,5 roku s možností prodloužení.
UMBK /01/2/5/2015
Výsledek hlasování: Pro/9         Proti/- Zdržel se/-

2.6 Z.S.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.6
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s panem Z.S.
UMBK /01/2/6/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/- Zdržel se/-

2.7   L.J.
Žádá o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu na uvedené adrese. Členům komise byly 
poskytnuty podrobné informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.7
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, s paní L.J., za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému 
bytu s panem J.K.
UMBK /01/2/7/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/- Zdržel se/-

2.8 R.H.
Členům komise byly poskytnuty podrobné informace vztahující se k žádosti.
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Usnesení k bodu 2.8
Komise bere na vědomí informace uvedené v žádosti paní R.H., nájemnice obecního bytu 
v Přerově.

2.9 F.P.
Žádá o poskytnutí jiného bytu zvláštního určení. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.9
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu
v Přerově, v domě s pečovatelskou službou v Přerově, U Žebračky 18, s panem F.P., za 
podmínky uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu.
UMBK /01/2/9/2015
Výsledek hlasování: Pro/8       Proti/- Zdržel se/-
Pozn. Pan František Porč nehlasoval.
   
2.10 M.B.
Žádá o poskytnutí bytu zvláštního určení - bezbariérového bytu. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.10
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
zvláštního určení č. 1 v Přerově, v domě s pečovatelskou službou v Přerově, U Strhance 13, 
s paní M.B.
UMBK /01/2/10/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/- Zdržel se/-

2.11 J.H.
Žádá o poskytnutí bytu zvláštního určení - bezbariérového bytu. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.11
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
zvláštního určení v Přerově, v domě s pečovatelskou službou v Přerově, Jižní čtvrť I/25,
s panem J.H.
UMBK /01/2/11/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/- Zdržel se/-

2.12 R.B.
Žádá o poskytnutí bytu zvláštního určení - bezbariérového bytu. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.12
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
zvláštního určení v Přerově, v domě s pečovatelskou službou v Přerově, Jižní čtvrť I/25,
s panem R.B.
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UMBK /01/2/12/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/- Zdržel se/-

2.13 J.S.
Žádá o poskytnutí bytu zvláštního určení - bezbariérového bytu. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace vztahující se k žádosti.

Usnesení k bodu 2.13
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
zvláštního určení v Přerově, v domě s pečovatelskou službou v Přerově, Jižní čtvrť I/25,
s panem J.S.
UMBK /01/2/13/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/- Zdržel se/-

2.14 Obsazení volného obecního bytu v Přerově, Na Hrázi 34
Členové komise obdrželi informace o realizovaném průzkumu na obsazení daného bytu mezi 
žadateli se Seznamu zájemců o poskytnutí obecního bytu a o jednotlivých žadatelích.

Usnesení k bodu 2.14.1
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, s panem Mgr. T.T.
UMBK /01/2/14/1/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/- Zdržel se/-

Usnesení k bodu 2.14.2
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, s panem P.H.
UMBK /01/2/14/2/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/- Zdržel se/-

Usnesení k bodu 2.14.3
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, s panem V.H.
UMBK /01/2/14/3/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/- Zdržel se/-

2.15 Obsazení volného obecního bytu v Přerově, Jižní čtvrť III/4
Členové komise obdrželi informace o realizovaném průzkumu na obsazení daného bytu mezi 
žadateli se Seznamu zájemců o poskytnutí obecního bytu a o jednotlivých žadatelích.

Usnesení k bodu 2.15.1
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, Jižní čtvrť III/4, s paní P.F.
UMBK /01/2/15/1/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/- Zdržel se/-
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Usnesení k bodu 2.15.2
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k bytu 
v Přerově, s paní L.N.
UMBK /01/2/15/2/2015
Výsledek hlasování: Pro/9        Proti/- Zdržel se/-

K boru 3) Různé
František Porč a Ing. Ondřej Svák doporučili podat podnět Radě města Přerova na vyhodnocení 
prodeje městských bytů.

---------------------------------------                                           ----------------------------------------------
        Mgr. Blanka Hrubá Karel Bořuta                                                                
organizační pracovnice komise     předseda komise

Rozdělovník:  členové komise
hosté komise
kancelář primátora

                       Rada města Přerova


