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Zápis č. 16

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

Rady města Přerova
ze dne 4. 5. 2016

Přítomni: Omluveni:

Pavel Košutek Mgr. Jarmila Ižová

Petr Laga

František Porč

RNDr. Emil Krestýn, Ph.D.

Ivan Kandráč

Čestmír Hlavinka Hosté

Bc. Jana Vilišová, DiS.

Ing. Eva Pospíšilíková

Dagmar Navrátilová

Jana Kupková, DiS.

Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá

Program: 

1. Zahájení

2. Otevírání obálek z 1. výběrového řízení na nájem bytu

3. Bytové záležitosti

4. Různé                        

K bodu 1) Zahájení

Komisi pro projednávání záměrů v majetkoprávních záležitostech a pro hospodaření s obecními 
byty Rady města Přerova (dále jen komise) zahájil předseda komise, pan Pavel Košutek. 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. 
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K bodu 2) Otevírání obálek z 1. výběrového řízení na nájem bytu

V úvodu byla komise seznámena s těmito informacemi:
1) ve výběrovém řízení bylo celkem 8 bytových jednotek
2) nabídka bytů byla zveřejněna na úřední desce a na stránkách města Přerova v termínu   

od 11.4.2016 do 4.5.2016
3) požadovaná minimální cena nájemného byla stanovena na 60,- Kč/m2

4) do výběrového řízení bylo doručeno celkem 10 nabídek
5) na byty 2485/8 (Jižní čtvrť I/31) a 124/5 (Kratochvílova 22) nebyla doručena žádná 

nabídka 

UKBZS/16/2/1/2016
2-1 Nájem bytové jednotky 2525/1 (Jižní čtvrť IV/5)
Byt velikosti 2+1, o ploše 60,20 m2 v 1. podlaží.  Doručeny 2 nabídky, které byly na jednání 
komise otevřeny. Obě nabídky splnily všechny podmínky výběrového řízení – info v příloze.
Členové komise obdrželi podrobné informace k nabídkám.

Usnesení k bodu 2.1
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť IV/5, s panem T. S., za podmínky splnění bezdlužnosti vůči 
SMPr, za nájemné ve výši 70,- Kč/m2.
UKBZS/16/2/1/2016
Výsledek hlasování: Pro/ 6                 Proti/-          Zdržel se/-

2-2 Nájem bytové jednotky 2508/6 (Jižní čtvrť IV/17)
Byt velikosti 2+1, o ploše 63,30 m2 ve 3. podlaží.  Doručeny 3 nabídky, které byly na jednání 
komise otevřeny. Všechny nabídky splnily podmínky výběrového řízení – info v příloze. Členové 
komise obdrželi podrobné informace k nabídkám.

Usnesení k bodu 2.2
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 6 v Přerově, Jižní čtvrť IV/17, s paní Z. H., za podmínky splnění bezdlužnosti vůči 
SMPr, za nájemné ve výši 72,- Kč/m2.
UKBZS/16/2/2/2016
Výsledek hlasování: Pro/ 6                 Proti/-          Zdržel se/-

2-3 Nájem bytové jednotky 2487/8 (Jižní čtvrť I/29)
Byt velikosti 2+0, o ploše 37,45 m2 ve 4. podlaží.  Doručena 1 nabídka, která byla na jednání 
komise otevřena. Nabídka splnila podmínky výběrového řízení – info v příloze. Členové komise 
obdrželi podrobné informace k nabídce.

Usnesení k bodu 2.3
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 8 v Přerově, Jižní čtvrť I/29, s paní P. M, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči 
SMPr, za nájemné ve výši 65,- Kč/m2.
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UKBZS/16/2/3/2016
Výsledek hlasování: Pro/ 6                 Proti/-          Zdržel se/-

2-4 Nájem bytové jednotky 1698/3 (Boženy Němcové 15)
Byt velikosti 3+1, o ploše 100,20 m2 ve 2. podlaží.  Doručena 1 nabídka, která byla na jednání 
komise otevřena. Nabídka nesplnila podmínky výběrového řízení – info v příloze. Členové 
komise obdrželi podrobné informace k nabídkám.

Usnesení k bodu 2.4
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 3 v Přerově, Boženy Němcové 15, s Y. a M. P.
UKBZS/16/2/4/2016
Výsledek hlasování: Pro/ 6                 Proti/-          Zdržel se/-

2-5 Nájem bytové jednotky 2563/46 (Sokolovská 4)
Byt velikosti 1+kk, o ploše 29,01 m2 ve 4. podlaží.  Doručena 1 nabídka, která byla na jednání 
komise otevřena. Nabídka nesplnila podmínky výběrového řízení – info v příloze. Členové 
komise obdrželi podrobné informace k nabídkám.

Usnesení k bodu 2.5
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 46 v Přerově, Sokolovská 4, s panem A. G.
UKBZS/16/2/5/2016
Výsledek hlasování: Pro/ 6                 Proti/-          Zdržel se/-

2-6 Nájem bytové jednotky 2527/1 (Jižní čtvrť IV/3)
Byt velikosti 2+1, o ploše 57,44 m2 v 1. podlaží.  Doručeny 2 nabídky, které byly na jednání 
komise otevřeny. Nabídky splnily podmínky výběrového řízení – info v příloze. Členové komise 
obdrželi podrobné informace k nabídkám.

Usnesení k bodu 2.6
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť IV/3, s paní Z. B. , za podmínky splnění bezdlužnosti vůči 
SMPr, za nájemné ve výši 65,- Kč/m2.
UKBZS/16/2/3/2016
Výsledek hlasování: Pro/ 6                 Proti/-          Zdržel se/-

K bodu 3) Bytové záležitosti

3.1 M. B.
Žádost o výměnu stávajícího bytu za byt menší. Členové komise obdrželi podrobné informace 
k žádosti.

Usnesení k bodu 3.1
Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 4 v Přerově, Na Hrázi 30, s paní M. B., za nájemné 60,- Kč/m2, za podmínky 
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uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu.
UKBZS/16/3/1/2016
Výsledek hlasování: Pro/ 5                 Proti/-          Zdržel se/1

3.2 S. a P. K.
Žádost o výměnu stávajícího bytu. Členové komise obdrželi podrobné informace k žádosti.

Usnesení k bodu 3.2
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 3 v Přerově, Kopaniny 14, se S. a P. K.
UKBZS/16/3/2/2016
Výsledek hlasování: Pro/ 6                 Proti/-          Zdržel se/-

3.3 M. a J. J.
Žádost o výměnu stávajícího bytu. Členové komise obdrželi podrobné informace k žádosti.

Usnesení k bodu 3.3
Komise doporučuje Radě města Přerova neschválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu 
bytu č. 3 v Přerově, Kopaniny 14, s M. a J. J.
UKBZS/16/3/3/2016
Výsledek hlasování: Pro/ 6                 Proti/-          Zdržel se/-

K bodu 4) Různé

Další jednání komise se uskuteční dne 18.5.2016.

………………………………        ……………………………      ………………………………
        Mgr. Blanka Hrubá           Ing. Miloslav Dohnal Pavel Košutek
   organizační prac. komise                    organizační prac. komise             předseda  komise                                                                                                                        
          

Zapsala: Pospíšilíková Eva
  
Rozdělovník:  členové komise

hosté komise
kancelář primátora

                       Rada města Přerova
tajemník


