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Příloha č. 1 (Zápis č. 2/2020 z 11. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova, konané 26. 2. 2020) 

Dílčí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní  

Rady města Prostějova ze dne 26. 2. 2020 
 

A. Přidělení bodů novým žadatelům o byt v DPS 
 

Poř. Jméno 
Číslo 

žádosti 

Rok 

nar. 

Přidělené body od komise                     

 
Přidělené 

body 

celkem 

posouzení 

aktuálního 

zdravotního 

stavu 

sociální 

důvody 

stanovisko 

Komise SaZ 

RMP 

0 – 20 b 0 – 10 b 0 – 20 b 

1. - 14240 1954 15 5 5 25 

2. - 14403 1956 5 2 0 7 

3. - 14404 1976 - - - odloženo 

4. - 14434 1955 5 2 0 7 

5. - 14435 1957 4 1 0 5 

6. - 14436 1957 4 1 0 5 

7. - 13898 
1953 

1954 
12 2 0 14 

8. - 14437 
1951 

1946 
10 3 0 13 

 

Ad. 3. (č. žádosti 14404): Komise po projednání žádost odložila a žádá o doplnění podkladů o posudek 

………………………...................………………. 

Dále členové komise žádají o doplnění informace, zda je možné ze strany Domovní správy Prostějov, s.r.o. 

uzavřít nájemní smlouvu na kratší období, např. 3 měsíce. 

 

B. Žádost o přechod nájmu bytu 
 
 

Pozn.:  

OKJ, DSP, s.r.o. = odbor kancelář jednatele, Domovní správa Prostějov, s.r.o. 
 

1) …………………., nar. ……… 

Závěr: Komise bere předložené informace na vědomí a doporučuje přechod nájmu bytu ….…, ….… v domě                      

na ul. Polská 674/13, Prostějov. 

 
2) …………………., nar. ……… 

Závěr: Komise bere předložené informace na vědomí a doporučuje přechod nájmu bytu ….…, ….… v domě             

na ul. Brněnská 4153/46, Prostějov. 

 

 

 



2 

 

 

 

C. Žádost o přidělení bytu  
 

v režimu nízkopříjmových skupin obyvatel 
 
1) ………………………………, nar. ……………, ………………… 

Závěr: Komise bere předložené informace na vědomí a doporučuje přidělení bytu ….… v domě na ul.                   

Jana Zrzavého 3975, Prostějov. 

 
2) ……………., nar. …………, ………………… 

Závěr: Komise bere předložené informace na vědomí a doporučuje přidělení bytu ….… v domě na ul.                      

Jana Zrzavého 3975, Prostějov. 

 
3) ………………., nar. …………, ………………… 

Závěr: Komise bere předložené informace na vědomí a nedoporučuje přidělení bytu ….… v domě na ul. 

Jezdecká 4433/6a, Prostějov. 
 
 

v režimu běžných bytů 
 
V prosinci 2019 byl v nabídce volných bytů k pronájmu byt ….… v domě na ul. Sušilova 4704/1, Prostějov. Uvedený 

byt je zařazen do kategorie běžných bytů, proto byl posuzován dle Pravidel pro přijímání žádostí a přidělování 

bytů ve vlastnictví Statutárního města Prostějova, tak i dle schválených podmínek pro přidělení bytů v komunitním 

domě Sušilova, v Prostějově, schválené Radou města usnesením č. 91017 ze dne 22. 10. 2019. Viz. tabulka níže. 

Většina žadatelů uvádí jako další spolubydlící osobu dítě do 18 let.     

Závěr: Komise bere předložené informace na vědomí a doporučuje přidělení bytu ….… v domě na ul.                

Sušilova 4714/1, Prostějov, …………………………. 

 
Tabulka: Seznam podaných žádostí na pronájem bytu …… v domě na ul. Sušilova 4704/1, Prostějov 

 
Zdroj: Domovní správa Prostějov, s.r.o. 

 

D. Korespondence 

 
……………………, nar. ……, podala dne 15. 7. 2019 Žádost o nájem bytu v režimu nízkopříjmových skupin 

obyvatel a dne 14. 1. 2020 požádala o přednostní přidělení bytu. 

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

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

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

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

……………………………... 

Závěr: Komise bere předložené informace na vědomí. 
 

Prostějov: 26. 2. 2020 

 

Schválil:  MUDr. Bohuslav Machaň v. r., předseda komise 

  

Zapsala: Ing. Zuzana Navrátilová v. r., tajemnice komise 

 


