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Z Á P I S   č.  3 
 

z jednání  Bytové  komise  Rady města Prostějova ze dne 10. 06. 2021 

 

Přítomni:    Župková Marcela, Hatašová Zdeňka, Faltýnková Dagmar, Jeričová Ludmila, Křupka 

Martin, MUDr. Macháň Bohuslav, Muchová Eva, Navrátilová Marie, Mgr. Nováková 

Dagmar, Mgr. Ošťádal Petr, Ing, Pola Vojtěch, Sekaninová Božena, Zelená Zdeňka 

 

Omluveni: Ing. Bartl Zdeněk     

 

Nepřítomni:    -     

  

Hosté:             RNDr. Rašková Alena, náměstkyně primátora města Prostějova 

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 2021 

                      D. Ostatní 

  

                    

 A. Zahájení 

 

Jednání komise zahájila předsedkyně komise pí. Župková a seznámila přítomné členy s programem.

  Komise byla usnášeníschopná, přítomna byla nadpoloviční většina členů. 

 

Předsedkyně komise informovala o plnění bodů z posledního jednání BK ze dne 28.04.2021, týkající 

se přidělování bytů vybraným žadatelům dle pořadí, kterým Rada města Prostějova, konaná dne 

18.05.2021, usnesením č. 1440 schválila přidělení bytů. 

 

B. Korespondence 

 

1) Žádost pí. Gréty Lakatošové o přidělení bytu v domě na ul. Rozhonova 12 v Prostějově  

 

stanovisko BK:  komise souhlasí s přidělením bytu v domě na ul. Rozhonova 2332/12, Prostějov a 

s uzavřením nové nájemní smlouvy na dobu 3 měsíců 

 

Hlasování: 

Pro:  11 

Proti:   0 

Zdržel se:  1   

 

2) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 

 

stanovisko BK:  komise doporučuje prodloužení nájemní smlouvy pro p. Vladimíra Brože na byt       

č. 5, v domě na Žižkovo nám. 19, Prostějov, na dobu nezbytně nutnou, max. do 30.11.2021 

 

Hlasování: 

Pro:  12 

Proti:   0 

Zdržel se:  0  
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3) Žádost o přechod nájmu bytu ve vlastnictví SMPv 

 

stanovisko BK:  komise doporučuje přechod nájmu bytu č. 701 v domě s pečovatelskou službou na 

ul. Kostelecká 4165/17, Prostějov, na paní Hanu Koudelkovou, r. 1956, z důvodu úmrtí původní 

uživatelky bytu paní Anežky Janišové, která byla matkou žadatelky o přechod nájmu. Pro přechod 

nájmu jsou splněny podmínky dle NOZ, nová nájemní smlouva bude uzavřená na dobu nejdéle dvou 

let. 

 

Hlasování: 

Pro:  12 

Proti:   0 

Zdržel se:  0   

 

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

vlastnictví Statutárního města Prostějova, které byly v nabídce v měsící květen 2021 

 

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

v měsíci květen 2021. Doporučila uzavření nájemních smluv v souladu s Pravidly pro podávání 

žádostí a přidělování bytů ve vlastnictví SMPv u bytů: 

 

1. Finská 4242/11 – byt č. 1, vel. 2+1 

 

stanovisko BK.:  doporučuje k uzavření nájemní smlouvy v pořadí dle výsledku losování (v případě 

odmítnutí přidělení bytu další v pořadí): 

1. Pobudová Michaela 

2. Žáková Marcela 

3. Kubíčková Lenka 

 

Hlasování 

Pro:  12 

Proti:    0 

Zdržel se:   0 

 

2. Finská 4242/11 – byt č. 26, vel. 2+1 

 

2.1. stanovisko BK: doporučuje k uzavření nájemní smlouvy v pořadí dle výsledku losování (v 

případě odmítnutí přidělení bytu další v pořadí): 

1. Pobudová Michaela 

2. Žáková Marcela 

3. Kubíčková Lenka 

 

Hlasování 

Pro:  12 

Proti:    0 

Zdržel se:   0 

 

3. Palackého 145/2 – byt č. 6, vel. 1+1 

 

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

bytu další v pořadí): 

1. Kubíčková Lenka 

2. Hudeček Alexandr 

3. Koňariková Květoslava 
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Hlasování 

Pro:  12 

Proti:    0 

Zdržel se:   0 

 

C. Ostatní 

 

Proběhla diskuze o úpravě platných Pravidel pro přijímání žádostí a přidělování bytů ve vlastnictví 

Statutárního města Prostějov. Bytová komise navrhla úpravu hodnotících kritérií posuzovaného 

žadatele, aby bylo dosaženo stejného počtu bodů v případě posuzování kritéria zaměstnání a nebyl 

brán zřetel na počet osob uvedených v žádosti a to tak, že se vypustí bodování dalšího člena 

žadatelovy domácnosti uvedeného v žádosti. Takto bude dosaženo spravedlivého hodnocení 

v případě podání žádosti jednotlivcem, samoživitelkou, samoživitelem.  

 

stanovisko BK: komise doporučuje Radě města Prostějova projednat úpravu platných Pravidel pro 

přijímání žádostí a přidělování bytů ve vlastnictví SMPv v režimu běžného bydlení čl. IV – 

Zaměstnání žadatele tak, aby u hodnotícího kritéria byl vypuštěn  bod 2 - b) další člen žadatelovy 

domácnosti je aktuálně v pracovním poměru či je osobou samostatně výdělečně činnou. 

 

Hlasování 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prostějově dne 18.06.2021 

 

Zapsala: Zdeňka Hatašová, tajemnice BK 

 

Schválila: Župková Marcela, předsedkyně BK 


