Pravidla pro přidělování bytů
v Domě s pečovatelskou službou, Náměstí 11
Křemže
I.Úvodní ustanovení
Tato pravidla se vztahují na byty zvláštního určení, v domě s pečovatelskou službou
(dále jen „DPS“), kde je zajištěn výkon pečovatelské služby prostřednictvím
poskytovatele Městyse Křemže.

II.Žadatel
1. Byty jsou určeny občanům, kteří pečovatelskou službu potřebují a využívají ji
z důvodu snížení soběstačnosti vzhledem k věku, chronickému onemocnění
nebo zdravotnímu postižení.
Kdo je žadatel :
a) osoba, které byl přiznán starobní nebo invalidní důchod a jejíž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby,
b) osoba se zdravotním postižením, jejíž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby,
c) osoba, která trpí chronickým onemocněním a jejíž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby,
d) páry (manželé,sourozenci a pod. ), které spolu chtějí žít ve společné domácnosti a
alespoň jeden z nich splňuje výše uvedené podmínky.
2. Byty v DPS nejsou přidělovány osobám trpícím infekčním nebo parazitárním
onemocněním, tuberkulózou, pohlavní chorobou, psychózou nebo psychickou
poruchou / ve stádiu, kdy osoba ohrožuje sebe nebo druhé osoby a svým chováním
znemožňuje soužití s kolektivem/, chronickým alkoholikům a toxikomanům,
osobám, které potřebují nepřetržitý dohled, osobám zcela soběstačným.

III.Podání žádosti
1)Žadatel musí být osobou způsobilou k právním úkonům
2)Žadatel, který se uchází o byt v DPS ve Křemži podá písemnou žádost na
sekretariát městyse Křemže.
3)Žádost musí obsahovat osobní údaje, kontaktní adresu a telefon. Dále zdravotní
stav, míru soběstačnosti a důvod žádosti.
4)Žádosti jsou evidovány na úřadu Městyse

IV.Zánik žádosti
Žádost zaniká v případě úmrtí žadatele, změny sociální situace žadatele –
přestěhování žadatele nebo v případě jakékoliv změny týkající žádosti do DPS je
žadatel ( případně jeho osoba blízká nebo opatrovník) povinen tuto skutečnost
neprodleně nahlásit .
Poté bude jeho žádost vyřazena z evidence žadatelů o byt v DPS.

V.Přidělování bytů v DPS
1.O přidělení bytu v DPS a délce trvání nájemní smlouvy rozhoduje Rada městyse
Křemže.
2.Při rozhodování o přidělení bytu v DPS se přihlíží nejen k datu podání
žádosti, ale vždy je posuzován i aktuální stav klienta, jeho sociální zázemí
a míra potřebnosti pečovatelské služby.
3.Přednost pro přidělení bytu mají žadatelé kteří mají trvalý pobyt:
1)ve Křemži /a jejích částech/
2)v okolních obcích
3)v okrese Český krumlov
4)v Jihočeském kraji
5)kdekoli v České republice /s vazbou na Křemži.../
6)kdekoli v České republice

VI.Závěrečná ustanovení
1. Další ujednání stanovuje Smlouva o nájmu bytu a Domovní řád.

Ve Křemži dne ….....

ing.Josef Troup
starosta městyse Křemže

Ž Á D O S T O PŘIDĚLENÍ BYTU V DPS KŘEMŽE

Jméno a příjmení: ....................................................................…...................................
Datum narození: ........................................................ Státní občan.: ............................
Adresa trvalého pobytu: ................................................................................................
Adresa přechodného pobytu:.........................................................................................
…....................................................................................................................................
Telefonní číslo žadatele: ....................................................................................................

Zdravotní stav : ….........................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
Míra soběstačnosti :….................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
Důvod žádosti :….........................................................................................................................
….....................................................................................................................................................

V …...…............................dne : ……………

Podpis žadatele : …………………………

