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Zápis č. 3 
     
 

z  jednání  schůze Bytové  komise  Rady města Prostějova dne 18.06.2020 
 

 

Přítomni:    Župková Marcela, Hatašová Zdeňka, Ing. Bartl Zdeněk, Faltýnková Dagmar, Jeričová 

Ludmila, MUDr. Macháň Bohuslav, Muchová Eva, Navrátilová Marie,                   

Mgr. Nováková Dagmar, Mgr. Ošťádal Petr, Sekaninová Božena, Zelená Zdeňka 

 

Omluveni: Křupka Martin, Ing. Pola Vojtěch 

  

Hosté:             RNDr. Rašková Alena 

Marie Hájková, vedoucí O KJ DSP, s.r.o, 
 

Průběh:          A. Zahájení jednání schůze 

                      B. Korespondence 

                      C. Doporučení k uzavření nájemních smluv po vyhodnocení podaných žádostí na  

                           přidělení bytů v majetku Statutárního města Prostějova, které byly v nabídce za  

   měsíc květen 2020 

                      D. Ostastní 

 

                    

 A. Zahájení 

                       

Jednání schůze zahájila a řídila předsedkyně bytové komise pí. Marcela Župková. Uvítala přítomné a 

hosty, seznámila zúčastněné s programem jednání schůze. 

 

 

B. Korespondence 

 

 

I. Žádost o přechod nájmu bytu ve vlastnictví SMPv: 

 

1. Lužný Dušan, ml., nar. 08.08.1960 požádal o přechod nájmu bytu č. 4, v domě na  ul. Brněnská 

    4208/34, ve vlastnictví Statutárního města Prostějov, z důvodu úmrtí otce, uživatele bytu pana    

    Dušana Lužného, st. (dat. úmrtí 08.02.2020) 

- užívací právo k bytu vzniklo panu Lužnému, st. dne 12.01.2000  

            - pan Dušan Lužný, ml. a jeho dcera Veronika Lužná, r. 1995, žili od 01.11.2011  

              s uživatelem bytu panem Dušanem Lužným, st. ve společné domácnosti v domě na              

              ul. Brněnská 4208/34, Prostějov, kde společně hradili náklady na bydlení. 

 

stanovisko BK.:  doporučuje přechod nájmu bytu č. 4, 2. NP v domě na ul. Brněnská 4208/34, 

Prostějov, dle čl. VIII. Pravidel pro přijímání žádostí a přidělování bytů ve vlastnictví Statutárního 

města Prostějova a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu nejdéle dvou let dle  § 2279 NOZ          

č. 89/2012. 

 

Hlasování 

Pro: všichni členové 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 
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2. Herinková Marie, nar. 10.02.1946 požádala o přechod nájmu bytu č. 18, v domě na  ul. Norská    

   4224/3, ve vlastnictví Statutárního města Prostějov, z důvodu úmrtí manžela, uživatele bytu pana  

   Miroslava Herinka (úmrtí 18.05.2020) 

- užívací právo k bytu vzniklo panu Herinkovi dne 01.01.2002  

            - paní Marie Herinková, žila s manželem, panem Miroslavem Herinkem  ve společné  

  domácnosti od 01.06.2003  

 

stanovisko BK:  doporučuje přechod nájmu bytu č. 18, 2. NP v domě na ul. Norská 4224/3, 

Prostějov, dle čl. VIII. Pravidel pro přijímání žádostí a přidělování bytů ve vlastnictví Statutárního 

města Prostějova a uzavření nové nájemní smlouvy dle § 2279 NOZ  č. 89/2012. 

 

Hlasování 

Pro: všichni členové 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

 

3. Žádost pí. Jarmily Poláčkové – ústní informace pí. Hájkové a RNDr. Raškové  

 

 

II. Dohoda o výměně bytů ve vlastnictví SMPv: 

 

1) Vlkovi Pavel a Petra, nar. 1979 a 1988, bytem Švýcarská 4280/2 v PV, byt č. 15, 4. podlaží,  

    vel. 2+1 (63,95 m2).  

    NS na dobu určitou 

    a 

    Šmerák Jiří, nar. 1977, bytem Norská 4244/4 v PV,  byt č. 12, 2. podlaží, vel. 2+1 (69,32 m2).  

    NS na dobu neurčitou.  

     

stanovisko BK: doporučuje výměnu bytu, která je v souladu s Pravidly pro přijímání žádostí a 

přidělování bytů ve vlastnictví SMPv a NOZ a uzavření nových nájemních smluv na dobu 

určitou, 1 rok a účastníci výměny před podpisem smlouvy budou o této skutečnosti předem 

informováni. 

 

Hlasování 

Pro: všichni členové 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

 

2) Petrásková Nikola, nar. 1992, bytem Kravařova 123/1 v PV, byt č. 2, 1. podlaží,  

    vel. 2+1 (118,60 m2).  

    NS na dobu určitou, 1 rok 

    a 

    Špičáková Marta, nar. 1978, bytem Švýcarská 4281/4 v PV,  byt č. 6, 3. podlaží, vel. 2+1  

    (73,13 m2). 

    NS na dobu neurčitou.  
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stanovisko BK: doporučuje výměnu bytu, která je v souladu s Pravidly pro přijímání žádostí a 

přidělování bytů ve vlastnictví SMPv a NOZ a uzavření nových nájemních smluv na dobu 

určitou, 1 rok a účastníci výměny před pospisem smlouvy budou o této skutečnosti předem 

informováni. 

 

Hlasování 

Pro: všichni členové 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

 

III. Žádosti o přesun do jiného volného bytu v rámci jednoho domu: 

 

1. Manželé Jana a Jaroslav Pospíšilovi, r. 1951 a 1947 

bytem Norská 4244/4, Prostějov žádají o výměnu bytu č. 6 o vel. 2 + 1, za menší byt 1 + 1 v témže 

domě.  

Manželé Pospíšilovi jsou uživateli bytu č. 6, v domě na ul. Norská 4, Prostějov, od 01.01.1999  

a nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 

Z ohledem na jejich věk a na finanční situaci žádají o výměnu bytu 2 + 1 za menší byt 1 + 1 v témže 

domě po zemřelé paní Kolářové. 

 

stanovisko BK: doporučuje přidělení menšího bytu 1 + 1 v domě na ul. Norská 4244/4, Prostějov 

a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, 1 rok. 

 

Hlasování 

Pro: všichni členové 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

 

2. Sylvie Pilarová,  

bytem Rozhonova 2332/12, Prostějov žádost o výměnu bytu č. 4 o vel. 2 + 1, za větší byt v témže 

domě.  

Paní Pilarová žije s druhem Josefem Lakatošem ve společné domácnosti. Mají spolu čtyři děti, 

z nichž jedno je zdravotně handicapované a všechny děti jsou v pěstounské péči paní Dany 

Pilarovém,  nájemnice bytu č. 3, Rozhonova č. 12, Prostějov (matka žadatelky paní Sylvie Pilarové).  

Aby  mohla paní Sylvie Pilarová požádat o zpětvzetí dětí do své péče, žádá o přidělení většího bytu 

kde tak zajistí potřebnou péči pro své děti. 

 

Stanovisko BK.: doporučuje přidělení většího bytu č. 10 o vel. 3 + 1, v domě na ul. Rozhonova 

2332/12, Prostějov a uzavření nové nájemní smlouvy na dobu určitou, 3 měsíce. 

Po třech měsících bude bytové komisi předložena zpráva o zjištěném stavu ohledně zpětvzetí dětí do 

péče paní Sylvie Pilarové. 

 

Hlasování 

Pro: všichni členové 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 
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C. Doporučení k uzavření NS po vyhodnocení podaných žádostí na přidělení bytů v majetku 

Statutárního města Prostějova, které byly v nabídce za měsíc květen 2020 

 

Viz. tabulky s přehledem hodnocených žádostí 

 

tab. 1 – Finská 4242/11 

tab. 2 – Švýcarská 4280/2 

tab. 3 – Palackého 145/2 

  

stanovisko BK.:  doporučuje k uzavření nájemních smluv v souladu s Pravidly pro podávání 

žádostí a přidělování bytů ve vlastnictví SMPv s vyhodnocenými žadateli: 

 

Finská 4242/11     – 1. v pořadí Sovíčková Miroslava,   2. v pořadí Hanáková Eva 

Švýcarská 4280/2 – 1. v pořadí Klechová Zdeňka,         2. v pořadí Klučková Eva 

Palackého 145/2   – 1. v pořadí Pfleger Zdeněk,             2. v pořadí Klučková Eva 

 

Hlasování 

Pro: všichni členové 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

 

D. Ostatní 

 

Pan Mgr. Ošťádal Petr podal návrh, aby vybraní žadatelé, po vyhodnocení nabídek na pronájem bytů 

v režimu běžných bytů ve vlastnictví SMPv, byli v případě rovnosti bodů a stejného data podání 

vybráni formou losování. 

 

Osobu pověřenou losováním vždy členové komise předem odhlasují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Zdeňka Hatašová, tajemnice Bytové komise 

 

Předkládá: Marcela Župková, v.r., předsedkyně Bytové komise                       

 

V Prostějově dne 22.06.2020         


