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Zápis č. 2

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

Rady města Přerova

ze dne 4. 2. 2015

Přítomni: Omluveni:

Karel Bořuta

Mgr. Jarmila Ižová

František Porč

Ing. Ondřej Svák Hosté:

Bc. Jana Vilišová, DiS. Pavel Košutek – náměstek primátora

Alexandr Beták Bc. Tomáš Navrátil – omluven

Mgr. Robert Pavlíček Mgr. Romana Pospíšilová - omluvena

Čestmír Hlavinka

Petr Laga

Mgr. et Mgr. Andrea Kafková

Ing. Eva Pospíšilíková

Dagmar Navrátilová

Jana Kupková, DiS

Mgr. Zdeněk Vojtášek

Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá – organizační pracovník

Ing. Miloslav Dohnal – organizační pracovník

Program: 

1. Zahájení

2. Bytové záležitosti

3. Majetkoprávní 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 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 K.Ch.
Žádá o prodloužení nájemní smlouvy. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.1
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 14 v Přerově, Trávník 4, s paní K.Ch.
UKBZS/02//2/1/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9                 Proti/-          Zdržel se/-

2.2 Š.K.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.2
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 2 v Přerově, nám. Fr. Rasche 7, s panem Š.K.
UKBZS/02/2/2/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9                  Proti/-          Zdržel se/-

2.3 M.K.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.3
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit přednostní poskytnutí obecního bytu 
v Přerově panu M.K.
UKBZS/02/2/3/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9          Proti/-              Zdržel se/-

2.4 Ing. P.B.
Žádá o prodloužení nájemní smlouvy. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.
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Usnesení k bodu 2.4
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 
v Přerově, Jižní čtvrť II/6, s paní Ing. P.B.
UKBZS/02/2/4/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9                 Proti/-          Zdržel se/-

2.5 D.Š.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.5
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 18 v Přerově, Na Hrázi 34, s paní D.Š.
UKBZS/02/2/5/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 8        Proti/- Zdržel se/1

2.6   G.P.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.6
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s panem G.P.
UKBZS/02/2/6/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9       Proti/- Zdržel se/-

2.7 L.B.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.7
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově s paní L.B.
UBZS/02/2/7/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9        Proti/- Zdržel se/-

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

Usnesení k bodu 2.8:
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 18 v Přerově, Denisova 8, s paní M.H.
UBZS/02/2/8/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9        Proti/- Zdržel se/-
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2.9 K.I.
Žádá o přednostní poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné 
informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.9
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 37 
v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s paní I.K.
UBZS/02/2/9/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9       Proti/- Zdržel se/-

   
2.10 Ž.M.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.10
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 
v Přerově, Kojetínská 26, s paní Ž.M. za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu 
k doposud užívanému bytu.
UBZS/02/2/10/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9        Proti/- Zdržel se/-

2.11 V.D.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.11
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 23
v Přerově, Jižní čtvrť II/13, s panem V.D., za podmínky vrácení doposud užívaného bytu.
UBZS/02/2/11/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9        Proti/ - Zdržel se/-

2.12 M.S.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.12
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 
v Přerově, Denisova 12, s panem M.S.
UBZS/02/2/12/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9        Proti/- Zdržel se/-

2.13   S.P.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.
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Usnesení k bodu 2.13
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k jinému 
obecnímu bytu v Přerově, Husova 15, s paní S.P.
UBZS/02/2/13/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9        Proti/- Zdržel se/-

2.14   E.T.
Žádá o poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace k žádosti.

Komise odkládá projednání žádosti paní E.T., na další jednání komise.

2.15 I.E.
Žádá o poskytnutí obecního bytu. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.15
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 18 v Přerově, Na Hrázi 34, s paní I.E.
UBZS/02/2/15/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 7        Proti/- Zdržel se/ 2

2.16 J.G.
Žádá o možnost znovupodání žádosti o byt. Členům komise byly poskytnuty podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 2.16
Komise doporučuje nevyhovět žádosti pana J.G. o znovupodání žádosti o poskytnutí 
obecního bytu v Přerově.
UBZS/02/2/16/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9        Proti/  - Zdržel se/-

2.17 M.P.
Žádá o prodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.17
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 5 v Přerově, Kojetínská 38, s paní M.P.
UBZS/02/2/17/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9       Proti/- Zdržel se/-

2.18 Z.H.
Upozorňuje na problémové soužití s nepřizpůsobivými rodinami v obecním domě.

Usnesení k bodu 2.18
Komise bere na vědomí informace pana Z.H..
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UBZS/02/2/18/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9        Proti/- Zdržel se/-

2.19 A.K.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu v rámci výměny bytu. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.19
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 46 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s paní A.K. za podmínky uzavření dohody o zániku 
nájmu k doposud užívanému bytu.
UBZS/02/2/19/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9       Proti/- Zdržel se/-

2.20 E.G.
Žádá o poskytnutí jiného obecního bytu v rámci výměny bytu. Členům komise byly poskytnuty 
podrobné informace k žádosti.

Usnesení k bodu 2.20
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 5 v Přerově, Denisova 8, s paní E.G. za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu 
k doposud užívanému bytu.
UBZS/02/2/20/2015
Výsledek hlasování: Pro/ 9       Proti/- Zdržel se/-

K bodu 3) Majetkoprávní záležitosti

UBZS/02/2/21/2015
A-1
Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního 

města Přerova

J e d n o m y s l n ě  d o p o r u č i l a  

Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova neschválit záměr statutárního 

města Přerova - úplatný převod  pozemku p.č. 740/2,  zastavěná plocha, o výměře 298 m2 v k.ú. 
Přerov, jehož součástí je budova č.p. 1573, objekt bydlení, příslušná k části obce Přerov I. -
Město.

Odpovídá: Marcela Poláková
Výsledek hlasování: Pro/8, Proti/0, Zdržel se/1 Termín: Jednání RM ………………

Diskuse:
Mgr.Vojtášek – z pohledu správce majetku se jedná o nepotřebný majetek s vysokými 
finančními nároky na rekonstrukci.
Vilišová – není až tak pravdou, že nájemci provedli rekonstrukci na své náklady. Investice 
byla započítána do nájmu. Jedná se o problémovou lokalitu.
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Košutek – doporučuje převod až po aplikaci nové legislativy řešící sociální pomoc.
Vilišová - v případě, že by město zůstalo vlastníkem - může kontrolovat, regulovat a dále 
zasahovat do provozu ubytovny. Pokud objekt srovnám s vedlejším objektem, je zde 
předpoklad, že ubytovna bude i zisková.
Porč – dle novely zákona bude muset být od r. 2017 5% sociální bydlení z celkového počtu 
bytového fondu ve městě.
Mgr. Ižová – když se provozování vyplatí právnické osobě, musí být provoz ubytovny 
ziskový i při provozování městem.
Mgr.Vojtášek – nelze konkurovat soukromým subjektům z důvodu dlouhodobých procesů 
při jakýchkoliv krocích při nakládání s majetkem obce. V případě zahrnutí do plánu 
investic, zůstává diskutabilní, zda se jedná o prioritu města.
Bořuta – doporučuje v současné době nepřevádět. Doporučuje vyčkat do ujasnění nové 
legislativy, do vyřešení koncepčního materiálu – nepotřebný majetek, doporučuje 
konzultovat se sociálním výborem.
Beták – předpokládá, že převod by byl řešen formou výběrového řízení. Nevidí důvod pro 
převod konkrétní právnické osobě. Doporučuje nepřevádět a využít budovu k jiným 
účelům.
Laga – v současné době doporučuje nepřevádět.
Hlavinka – doporučuje věc řešit až po změně legislativy. Město by nemělo být vlastníkem 
ubytoven. Z pohledu správce majetku se jedná o nepotřebný majetek.
Ing.Svák – nedoporučuje převod
Mgr.Pavlíček – nedoporučuje převod
Mgr.Ižová – nedoporučuje převod
Ing. Svák – doporučuje ZM zrušit záměr úplatného převodu.
Mgr.Vojtášek – není potřeba, záměr byl již projednáním v orgánech obce „vyčerpán“.
Komise doporučuje: pro jednání Rady města Přerova zajistit stanovisko sociálního výboru. 
Komise dále doporučuje se zabývat vytvořením bytové politiky statutárního města Přerova.

UBZS/02/2/22/2015
B-1
Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního 

města Přerova

J e d n o m y s l n ě  d o p o r u č i l a  

Radě města Přerova podat návrh Zastupitelstvu města Přerova 

1. schválit  úplatný převod   části pozemku p.č. 5935/16, orná půda, o výměře cca 5 m2

v k.ú. Přerov a to tak, že nejprve  bude mezi smluvními stranami  P.P. (budoucí 
prodávající) a statutárním městem Přerov,  (budoucí kupující) uzavřena smlouva o 
smlouvě budoucí  kupní, ve které bude ujednání, že kupní smlouva bude  uzavřena po 
vyhotovení geometrického plánu na zaměření  účelové komunikace („ Oprava účelové 
komunikace – výjezd z areálu RESTA DAKON s.r.o“.)  Kupní smlouva bude uzavřena  
nejpozději  do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí kupující  předloží budoucímu 
prodávajícímu geometrický plán potvrzený  příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
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zaměřen rozsah stáčky na výše uvedeném pozemku. Cena pozemku je stanovena na ve 
znaleckém posudku č. 2/15 znalce Jiřího Pazdery a činí 200,- Kč/m2. Budoucí kupující 
uhradí náklady spojené s převodem (tj. náklady na geometrický plán, znalecký posudek, a  
správní poplatek  za vklad práva do katastru nemovitostí). 

2. schválit úplatný převod  části pozemku p.č. 5935/17, orná půda, o výměře cca  7 m2 v
k.ú. Přerov, a to tak že nejprve bude mezi smluvními stranami  D.Z., (budoucí 
prodávající) a statutárním městem Přerov, (budoucí kupující) uzavřena smlouva o 
smlouvě budoucí  kupní, ve které bude ujednání, že kupní smlouva bude  uzavřena po 
vyhotovení geometrického plánu na zaměření  účelové komunikace („ Oprava účelové 
komunikace – výjezd z areálu RESTA DAKON s.r.o“.)  Kupní smlouva bude uzavřena  
nejpozději  do 90-ti dnů ode dne, kdy budoucí kupující předloží budoucímu 
prodávajícímu geometrický plán potvrzený příslušným katastrálním úřadem, kterým bude 
zaměřen rozsah stáčky na výše uvedeném pozemku. Cena pozemku je stanovena na ve 
znaleckém posudku č. 2/15 znalce Jiřího Pazdery a činí 200,- Kč/m2. Budoucí kupující 
uhradí náklady spojené s převodem ( tj. náklady na geometrický plán, znalecký posudek, 
a  správní poplatek  za vklad práva do katastru nemovitostí). 

Odpovídá: Marie Doušková
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0 Termín: Jednání RM 19.2.2015
Diskuse:

UBZS/02/2/23/2015
G-1
Záměr statutárního města Přerova – Úplatný převod movitých věcí do majetku  

statutárního města Přerova – žulové hrobky

J e d n o m y s l n ě  d o p o r u č i l a  

Radě města Přerova 

neschválit úplatný převod žulové hrobky  umístěné na hřbitově v Přerově z vlastnictví  České 
republiky s příslušností hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do 
vlastnictví statutárního města Přerov, jako odúmrť po zemřelém  J.L., za cenu stanovenou ve 
znaleckém posudku cenu 70 000,- Kč.

Odpovídá: Marie Doušková
Výsledek hlasování: Pro/9, Proti/0, Zdržel se/0 Termín: Jednání RM 19.2.2015

Diskuse:
Mgr.Ižová – doporučuje neschválit úplatný převod a jednat o možnosti bezúplatného 
převodu
Laga – nedoporučuje převod. Doporučuje ponechat ve vlastnictví státu.
Komise doporučuje jednat s UZSVM o možnosti bezúplatného převodu.
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K bodu 4) Různé

Rada města Přerova na své 4. schůzi dne 4. 12. 2014 uložila předsedům komisí zpracovat 
rámcový program činnosti na období 2014 - 2018 a předložil jej na únorovou schůzi. Zpracovaný 
rámcový program činnosti komise byl předložen členům komise k připomínkování.

Usnesení k bodu 4
Komise předkládá Radě města Přerova rámcový program činnosti pro období 2014 - 2018. 
Rámcový program činnosti je přílohou zápisu č. 2.
UBZS/02/4//2015
Výsledek hlasování: Pro/ 8       Proti/- Zdržel se/-
Pozn. 1 člen komise nebyl přítomen hlasování

..………………………………        ……………………………      ……………………………
        Mgr. Blanka Hrubá           Ing. Miloslav Dohnal      Karel Bořuta
   organizační pracovník komise    organizační pracovník komise předseda komise                                                                                                                        
          

       

Rozdělovník:  členové komise
hosté komise
kancelář primátora

                       Rada města Přerova


