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Zápis č. 4 
     
 

z  jednání  schůze Bytové  komise  Rady města Prostějova dne 12.08.2020 
 

 

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

Ludmila, MUDr. Macháň Bohuslav, Muchová Eva, Mgr. Nováková Dagmar, Mgr. 

Ošťádal Petr, Zelená Zdeňka 

 

Omluveni: Ing. Pola Vojtěch, Křupka Martin 

 

Nepřítomni:    Navrátilová Marie, Sekaninová Božena 

  

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 

 

Nebyla 

 

C. Doporučení k uzavření NS po vyhodnocení podaných žádostí na přidělení bytů v majetku 

Statutárního města Prostějova, které byly v nabídce za měsíc červen,m červenec 2020 

 

Bytová komise projednávala vyhodnocené žádosti o nájem bytu v režimu běžného bydlení, podané 

v měsíci červen a červenec 2020. Doporučila uzavření nájemních smluv v souladu s Pravidly pro 

podávání žádostí a přidělování bytů ve vlastnictví SMPv u bytů: 

 

1. E. Králíka 4362/4, byt č. 14 

stanovisko BK.:  doporučuje k uzavření nájemní smlouvy v pořadí (v případě odmítnutí přidělení 

bytu další v pořadí): 

1. Jarmila Poláčková 

2. Hanáková Eva 

3. Melounová Lenka 

 

Hlasování 

Pro: všichni členové 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 
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2. Pernštýnské nám. 177/7, byt č. 8 

stanovisko BK.:  doporučuje k uzavření nájemní smlouvy v pořadí (v případě odmítnutí přidělení 

bytu další v pořadí): 

1. Pfleger Zdeněk st. a Veronika – za podmínky, že do bytu budou nastěhováni všichni členové  

                 rodiny, tj. syn Zdeněk ml. a dcera Marie, kteří žádali o nájem bytu   

                                                        na vlastní žádosti a bude tím splněna podmínka doporučeného      

                                                        počtu osob do dané velikosti bytu, dle daných „Pravidel“ 

2. Voráč Jaroslav a Miroslava 

3. Suchánek Miroslav a Milada 

 

Hlasování 

Pro: všichni členové 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

3. nám. T. G. Masaryka 196/19, byt č. 2 

stanovisko BK.:  nebude přidělen 

 

Hlasování 

Pro: všichni členové 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

4. Pernštýnské nám. 177/7, byt č. 3 

stanovisko BK.:  doporučuje k uzavření nájemní smlouvy v pořadí (v případě odmítnutí přidělení 

bytu další v pořadí): 

1. Voráč Jaroslav a Milada – za podmínky, že mají podanou žádost na soudě o svěření dětí vnoučat  

           do péče, případně samotné soudní rozhodnutí o svěření dětí do péče 

2. Kořínková Eva, Bc., Bc., DiS 

3. Pořízka Marek 

 

Hlasování 

Pro: všichni členové 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

5. Palackého 145/2, byt č. 7 

stanovisko BK.:  doporučuje k uzavření nájemní smlouvy v pořadí (v případě odmítnutí přidělení 

bytu další v pořadí): 

1. Kořínková Eva, Bc., Bc., DiS 

2. Pořízka Marek 

3. Suchánek Miroslav a Milada 

 

Hlasování 

Pro: všichni členové 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 
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D. Ostatní 

 

Členové Bytové komise se dohodli na prohlídekách volných bytů v domech památkové zóny na               

nám. T.G. Masaryka a jeho nejbližším okolí, které se uskuteční v termínu příštího jednání BK,          

tj. 17. 09. 2020. 

 

Paní Faltýnková vznesla připomínku k platným Pravidlům pro přijímání žádostí a přidělování bytů 

ve vlastnictví SMPv. Uvedla znevýhodnění matek samoživitelek, které dle daného bodového 

nastavení hodnocení žádostí mají velmi malou šanci k získání patřičného bodového hodnocení 

k dosažení přidělení bytu. Navrhuje úpravu bodového hodnocení daných „Pravidel“, tak aby matka 

samoživitelka, pokud pracuje, obdržela stejného bodového hodnocení jako dvě pracující osoby, tedy 

15-ti bodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Zdeňka Hatašová, tajemnice Bytové komise 

 

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

 

V Prostějově dne 18.08.2020         


