
Komise pro sociální věci a zdravotnictví 

ze dne 1. dubna 2020 

 

 

 

Návrh usnesení:  

 

 

1. Komise po projednání podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy  

k bytu č. 2 v Přerově, Jižní čtvrť I/22, s panem M.N., bytem              , na dobu určitou 6 

měsíců, za podmínky uzavření dohody o zániku nájmu 

k doposud užívanému bytu se současnou nájemkyní bytu. 

 

2. Komise po projednání podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy  

k bytu č. 21 v Přerově, Jižní čtvrť II/5, s paní A.G., bytem                              , na dobu určitou 

6 měsíců. 

 

3. Komise po projednání podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy  

k bytu č. 1 v Přerově, Jižní čtvrť I/22, s paní R.K., bytem                                , na dobu určitou 

6 měsíců. 

 

 

 

Číslo usnesení 

KSVZ/perrollam/99/2020 

Výsledek hlasování:            PRO:  7          PROTI:  0                ZDRŽEL SE: 2 

 

 

 

 

V Přerově dne: 01. 04. 2020 

 

 

 

                                                                                                 Mgr. Věra Vránová, Ph.D. v.r. 

                                                                        předsedkyně komise        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Komise pro sociální věci a zdravotnictví 

ze dne 7. dubna 2020 

 

 

 

Návrh usnesení:  

 

 

1. Komise podává návrh Radě města Přerova schválit zrušení veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace číslo SML/0276/2020 ze dne 20. 02. 2020, uzavřené mezi statutárním 

městem Přerov jako poskytovatelem dotace a Mgr. Ondřejem Tothem, IČ: 03825361, jako 

příjemcem dotace. 

 2. Komise podává návrh Radě města Přerova schválit poskytnutí dotace v Dotačním 

programu   A-2020 v oblasti SOC-B na rok 2020 a uzavření veřejnoprávní smlouvy  

o poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč mezi statutárním městem Přerov, jako poskytovatelem 

dotace,  

a společností Psycholog Toth s.r.o., IČ: 09028340,   zastoupené jednatelem Mgr. Ondřejem 

Tothem, jako příjemcem dotace, na „Psychologickou podporu rodin pro OSPOD Přerov“  

v roce 2020.  

 

 

 

Číslo usnesení 

KSVZ/perrollam/100/2020 

Výsledek hlasování:            PRO:  8          PROTI:  0                ZDRŽEL SE: 1 

 

 

 

 

V Přerově dne: 07. 04. 2020 
 

 

 

                                                                                                   Mgr. Věra Vránová, Ph.D. v.r. 

                                                                        předsedkyně komise       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komise pro sociální věci a zdravotnictví 

ze dne 29. dubna 2020 

 
Návrh usnesení:  

1. Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

zvláštního určení č. 2 (1+0), o ploše 27,29 m2, v domě zvláštního určení – v domě  

s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 

4037,  v k. ú. Přerov, Na Hrázi č. o. 32 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 1),  

s panem V.Š., trvale bytem         , za nájemné  

ve výši  1.020,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné  

za zařizovací předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle 

nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

2. Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu 

zvláštního určení č. 15 (1+0), o ploše 26,46 m2, v domě zvláštního určení – v domě 

s pečovatelskou službou č. p. 2255, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. č. 

4037,  v k. ú. Přerov, Na Hrázi č. o. 32 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 2),  

s panem Z.K., trvale bytem Přerov,               , za nájemné ve výši 989,- Kč/měsíc (nájem  

bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 2, 

na dobu určitou 6 měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby 

spojené s užíváním bytu. Podmínkou je uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. 

3. Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 6 

(2+1), o ploše 73,06 m2, v domě č. p. 608, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku parc. 

č. 906,  v k. ú. Přerov, Škodova č. o. 33 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 3),  

 s panem  E.H. trvale bytem                                                                                   za nájemné ve 

výši  3.924,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za 

zařizovací předměty dle přílohy č. 3, na dobu určitou 6 měsíců  

s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním bytu. 

4. Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 4 

(2+kk), o ploše 44,44 m2, v domě č. p. 1947, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku 

parc. č. 929,  v k. ú. Přerov, Kojetínská  č. o. 36 (vč. zařizovacích předmětů dle přílohy č. 4), s panem 

J.K., trvale bytem Přerov,                      za nájemné ve výši  2.147,- Kč/měsíc (nájem bez zařizovacích 

předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací předměty dle přílohy č. 4, na dobu určitou 3 

měsíců s možností prodloužení. Vedle nájemného bude nájemce hradit služby spojené s užíváním 

bytu. Podmínkou je vrácení doposud užívaného bytu.  

Číslo usnesení 

KSVZ/perrollam/101/2020 

Výsledek hlasování:            PRO:  6          PROTI:  0                ZDRŽEL SE: 3 

 

 

V Přerově dne: 29. 04. 2020 

                                                                                                   Mgr. Věra Vránová, Ph.D. v.r. 

                                                                        předsedkyně komise          

 

 

  

 

 



Komise pro sociální věci a zdravotnictví 

ze dne 13. května 2020 

 

 

 

Návrh usnesení:  

 

Komise po projednání podává návrh Radě města Přerova na uzavření nájemní smlouvy k bytu 

zvláštního určení č. 22 (2+kk), o ploše pro nájem 29,56 m2, v domě zvláštního určení -  

v domě s pečovatelskou službou  č. p. 2472, příslušném k části obce Přerov I-Město,  

na pozemku parc. č. 5734/10, v k. ú. Přerov, Jižní čtvrť I, č. o. 25 (vč. zařizovacích předmětů 

dle přílohy č. 1), s paní M.O., trvale bytem                            za nájemné ve výši 1.136 

Kč/měsíc  (nájem bez zařizovacích předmětů), které bude upraveno o nájemné za zařizovací 

předměty dle přílohy č. 1, na dobu určitou 6 měsíců  s možností prodloužení. Podmínkou je 

uzavření dohody o zániku nájmu k doposud užívanému bytu. Vedle nájemného bude nájemce 

hradit služby spojené s užíváním bytu. 

 

Číslo usnesení 

KSVZ/perrollam/102/2020 

Výsledek hlasování:            PRO:  9          PROTI:  0                ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

 

V Přerově dne: 13. 05. 2020 

 

 

                                                                                                   Mgr. Věra Vránová, Ph.D. v.r. 

                                                                        předsedkyně komise      

 


