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Příloha č. 1 (Zápis č. 3/2020 z 12. jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova, konané 17. 6. 2020) 

Dílčí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní  

Rady města Prostějova ze dne 17. 6. 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. - 14465 
1948 

1949 
15 8 0 23 

2. - 14514 1958 5 1 0 6 

3. - 14515 1953 10 5 2 17 

4. - 14516 1951 6 7 2 15 

5. - 14517 1948 10 8 8 26 

6. - 14518 1948 13 8 5 26 

7. - 14322 1952 13 6 0 19 

8. - 14532 1988 12 5 0 17 

9. - 14533 1949 12 10 5 27 

10. - 14534 
1949 

1961 
12 10 5 27 

11. - 14535 
1940 

1946 
10 9 5 24 

 

B. Žádost o přechod nájmu bytu 
 

………………….., nar. ……… 

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

na ul. Polišenského 4380/1, Prostějov, dle čl. VIII Pravidel pro přijímání žádostí a přidělování bytů zvláštního 

určení v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví Statutárního města Prostějova. 

 

C. Žádost o výměnu bytu v DPS za větší 
 

………………., nájemce bytu č. …… v DPS na ul. Finská 4190/9, Prostějov 

Závěr: Komise bere předložené informace na vědomí a doporučuje výměnu bytu č. …… za větší byt vel. 1+1 

v domě na ul. Finská 4190/9, kde provede žadatelka opravy na vlastní náklady. 

 

D. Žádosti o přidělení bytu v režimu        
 

- nízkopříjmových skupin obyvatel 
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1)  ………………., nar. ………, bytem Prostějov 

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

Jezdecká 4433/6a, Prostějov. 
 

2)  ……………………., nar. ………, bytem Prostějov 

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

Jezdecká 4433/6a, Prostějov. 

 

3)  …………………..., nar. ………, bytem Dobromilice …… 

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

Jezdecká 4433/6a, Prostějov. 
 

4)  ……………………., nar. ………, bytem Prostějov 

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

M. Pujmanové 669/10, Prostějov. 

 

5)  ……………………, nar. ………, bytem Prostějov 

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

M. Pujmanové 669/10, Prostějov. 

 

6)  ………………., nar. ………, bytem Lešany ….. 

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

M. Pujmanové 669/10, Prostějov. 

 

7)  …………………, nar. ………, bytem Prostějov 

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

J. Zrzavého 3975, Prostějov. 

 

8)  ………………………, nar. ………, bytem Prostějov 

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

J. Zrzavého 3975, Prostějov. 

 

- byty k přidělení v domě Sušilova 4704/1 

V měsíci únor 2020 byly v nabídce volných bytů k pronájmu dva byty v domě na ul. Sušilova 4704/1, v měsíci 

květen 2020 byl v nabídce jeden byt v témže domě. Podané žádosti byly posuzovány dle schválených podmínek 

pro přidělení bytů v domě Sušilova 1, Prostějov, schválené Radou města Prostějova usnesením č. 8340 ze dne                       

3. 4. 2018 a usnesením č. 91017 ze dne 22. 10. 2019.  

  

Závěr: Komise bere předložené informace na vědomí a doporučuje udělení výjimky k přidělení bytu v domě 

na ul. Sušilova 4704/1, Prostějov, těmto žadatelům: 

1) pan …………………. (žádost ze dne 3. 2. 2020) 

pozn.: MUDr. Bohuslav Machaň se vzdal hlasování (resp. nehlasoval). 

 

2) pan …………….. (žádost ze dne 11. 5. 2020) 

pozn.: Mgr. Alena Hálková se zdržela hlasování. 

 
 

Prostějov: 17. 6. 2020 

 

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

  

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


