
Zápis č. 1 

z jednání Komise pro bezpečnost, sociální věci, zdravotnictví 

Rady města Přerova 

ze dne 11. ledna 2023 

Přítomni:   

Mgr. Michal Stoupa, Zuzana Janková, Anna Darebníčková, Čestmír Novotný, Bc. Ivan Kandráč, MPP, 

Bc. Petr Konečný, DiS., Vlastimil Špajs 

 

Omluveni: 

Petr Turanec, Bc. Jitka Stoklásková, Bc. Marek Rybářík 

 

Hosté: 

JUDr, Vladimír Lichnovský, Ing. Tomáš Navrátil, Mgr. Romana Pospíšilová, Mgr. et Mgr. Blanka 

Hrubá, Jana Kupková, DiS. 

 

Organizační pracovník: 

Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.  

 

Program: 

1. Zahájení a přivítání všech přítomných 

předseda komise Mgr. Michal Stoupa   

2. Schválení programu jednání Komise pro bezpečnost, sociální věci, zdravotnictví 

3. Představení členů Komise pro bezpečnost, sociální věci, zdravotnictví 

předseda komise Mgr. Michal Stoupa 

4. Představení zástupců Odboru sociálních věcí a školství 

5. Bytové záležitosti 

Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá 

6. Rámcový program činnosti na období 2022 – 2026 

Mgr. Michal Stoupa, JUDr. Vladimír Lichnovský, Mgr. Romana Pospíšilová 

7. Harmonogram jednání na I. pololetí 2023 

8. Různé 

9. Závěr 

 

 

K bodu 1:  

Zahájení a přivítání všech přítomných 

Jednání 1. Komise pro bezpečnost, sociální věci, zdravotnictví Rady města Přerova (dále jen „komise“) 

zahájil předseda komise Mgr. Michal Stoupa. Konstatoval, že jednání je včas a řádně svoláno 

a vzhledem k výše uvedenému počtu členů usnášeníschopné. Členům komise byly předány Jmenovací 

dekrety a Prohlášení člena komise o mlčenlivosti a o seznámení s pravidly ochrany osobních údajů. 



Předseda komise poděkoval za činnost bývalé předsedkyni předešlé komise. 

K bodu 2:  

Schválení programu jednání komise 

Členové komise odsouhlasili program jednání. 

K bodu 3: 

Představení členů komise 

Předseda a členové komise se jednotlivě představili. 

K bodu 4:  

Představení zástupců Odboru sociálních věcí a školství 

Předseda komise jednotlivě představil zástupce vedení města a Odboru sociálních věcí a školství 

Magistrátu města Přerova. 

K bodu 5:  

Bytové záležitosti 

Předseda komise sdělil informace ke dvěma žádostem o uzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu. 

Po diskusi bylo přijato usnesení k těmto dvěma žádostem. Usnesení je přílohou tohoto zápisu. 

Členové komise obdrželi dva vnitřní předpisy vydané Radou města Přerova, a to: vnitřní předpis  

č. 3/2016, o hospodaření s obecními byty, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní předpis č. 21/2012 – 

metodický pokyn k uzavírání nájemních smluv k bytům zvláštního určení zvlášť upravených 

pro bydlení zdravotně postižených osob, ve znění pozdějších vnitřních předpisů. 

Bc. Petr Konečný, DiS., Bc. Ivan Kandráč, MPP a Vlastimil Špajs podali podnět zabývat se změnou 

vnitřního předpisu č. 21/2012, a to v oblasti kritérií pro poskytnutí bytu zvláštního určení,  

kde je uvedena podmínka „potvrzení o přiznání ZTP/P“ - čl. III, bodu 2 písm. a). 

K bodu 6:  

Rámcový program činnosti na období 2022 - 2026 

Předseda komise prezentoval Rámcový program činnosti na období 2022 – 2026. 

Členové komise odsouhlasili předložený rámcový program. 

 

K bodu 7: 

Harmonogram jednání na I. pololetí 2023 

Termín dalšího jednání komise je stanoven na 6. února 2023. 

Harmonogram jednání na 1. pololetí 2023 bude sdělen na této komisi. 

 

K bodu 8: 

Různé 

Předseda komise seznámil členy s Jednacím řádem komisí Rady města Přerova. Členové neměli 

k jednacímu řádu žádné připomínky. 

Předseda komise informoval členy komise o možném hlasování formou per rollam dle článku 5 

Jednacího řádu komisí Rady města Přerova. Členové komise tuto možnost odsouhlasili. 

 



K bodu 9: 

Závěr 

Předseda komise poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

 

 

 

 

V Přerově dne: 17. ledna 2023 

 

 

……………………………………………                        …………...………………………… 

           Bc. Dagmar Krejčířová, DiS.                Mgr. Michal Stoupa v.r. 

                organizační pracovník                                                                    předseda komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

Prezenční listina, Usnesení 

 

Rozdělovník: 

členové komise, hosté komise, kancelář primátora, členové Rady města Přerova, tajemník magistrátu 



Komise pro bezpečnost, sociální věci, zdravotnictví – 1 KBSVZ 

ze dne 11. ledna 2023 
 

Usnesení k bodu 5 

1. 

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

v Přerově, Škodova 33, s paní R.B., trvale bytem          , a to na dobu 3 měsíce s možností 

prodloužení za podmínky dodržování sjednaného splátkového kalendáře. 

 

Číslo usnesení 

KBSVZ/1/1/2023 

Výsledek hlasování: PRO: 6  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

 

2. 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12 

v Přerově, U Žebračky 18, s paní J.M., trvale bytem          , a to na dobu 6 měsíců s možností 

prodloužení a odevzdání stávajícího obecního bytu na adrese          . 

 

Číslo usnesení 

KBSVZ/1/2/2023 

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

 

Usnesení k bodu 6 

 

Komise doporučuje Radě města Přerova schválit „Rámcový program činnosti na období  

2022 – 2026“.  

 
Číslo usnesení 

KBSVZ/1/3/2023 

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

 

 

 

 

 

 

V Přerově dne: 17. ledna 2023 

 

 

                        ……………….……………………… 

                 Mgr. Michal Stoupa v.r. 
                                                                                          předseda komise 

 


