
Centrum sociálních služeb Kuřim
Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim

IČ: 49457276

Příloha č. 2 Pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení
Datum podání žádosti:
nevyplňujte
Datum zařazení do seznamu žadatelů:
nevyplňujte
Datum vyrozumění žadatele:
nevyplňujte

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
o velikosti 1+kk v Domě s pečovatelskou službou (DPS) na ul. Zahradní 1275/10, Kuřim

ÚDAJE O ŽADATELI

Jméno a příjmení

Datum narození: Místo narození
/ okres:

Rodinný stav žadatele: Státní
občanství:

Místo trvalého pobytu
(ulice, č.p. / č.o., město, PSČ):
Skutečný pobyt
(ulice, č.p. / č.o., město, PSČ):

Kontaktní telefon: E-mail:

ÚDAJE O DOSAVADNÍCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNKÁCH ŽADATELE

Příjem žadatele:

(označte křížkem)

5  starobní důchod 5  invalidní důchod 1. stupně
5  invalidní důchod 2. stupně
5  invalidní důchod 3. stupně

5  jiný, uveďte jaký: ____________________________________________________

Žadateli byl přiznán příspěvek na péči:
5  I. stupně 5  II. stupně 5  III. stupně 5  nemá přiznán příspěvek na péči

BYTOVÁ SITUACE ŽADATELE

Žadatel bydlí:

(označte křížkem)

5  ve vlastním domě 5  ve vlastním bytě 5  v obecním bytě
5  v podnájmu 5  u příbuzných 5  na ubytovně
5  jiný druh bydlení, uveďte jaký: ________________________________________

5  sám
5  s rodinou nebo jinými osobami, počet osob ve společné domácnosti: _________

Velikost bytu (m2 / počet místností):
Počet obývaných místností žadatelem:
Poschodí, ve kterém je byt umístěný:
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Vhodnost
současného
ubytování
žadatele:

(zakroužkujte)

Žadatel má vhodné, přiměřené ubytování ANO NE
V domě, kde žadatel bydlí, je výtah ANO NE
Byt je tmavý / studený / vlhký ANO NE
Byt je fyzicky náročný na vytápění (tuhá paliva) ANO NE
Byt je bez teplé vody ANO NE
Byt je bez sociálního zařízení ANO NE
Byt je bez koupelny ANO NE
Jiný důvod – žadatel vrací obecní byt ANO NE

Uveďte jiné důvody nevhodnosti stávajícího bydlení:

POTŘEBA PÉČE ČI PODPORY ŽADATELE
(zakroužkujte)

Žadatel má zavedenou pečovatelskou službu a pravidelně ji
využívá ANO NE
Žadatel využívá úkony pečovatelské služby (PS):

- pouze zajištění stravy ANO NE
- pouze zajištění a dovoz stravy ANO NE
- 1 až 2 úkony základních činností PS bez stravy za týden
Vypište zajišťované úkony:

ANO NE

- 3 až 4 úkony základních činností PS bez stravy za týden
Vypište zajišťované úkony:

ANO NE

- minimálně 1 až 2 úkony základních činností PS bez stravy
denně
Vypište zajišťované úkony: ANO NE

Žadatel nemá v místě bydliště možnost využívat PS
a potřebuje ji ANO NE

Jiná sdělení:

MOBILITA ŽADATELE

Žadatel se
pohybuje:

(označte křížkem)

5  bez omezení
5  s pomůckou: 5  berle 5  chodítko 5 invalidní vozík

Zdravotní omezení dle závažnosti: 5  ochrnutí 5  praktická slepota
5  jiné omezení, uveďte jaké:
______________________________________________________________________
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OSAMĚLOST ŽADATELE

Žadatel:

(označte křížkem)

5  nemá rodinu, žije osaměle
5  má dostupnou pomoc rodiny nebo jiných osob
5  žije osaměle a má dostupnou pomoc rodiny nad 25 km
Jiné sdělení: __________________________________________________________

POMOC RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ

Rodinní příslušníci se
o žadatele mohou
postarat:
(označte křížkem)

5  ANO
5  NE, uveďte důvody: ____________________________________________

Kontakt na děti nebo
jinou blízkou osobu:
(vypište - nepovinné
sdělení)

jméno a příjmení:
vztah k žadateli:

bydliště:
telefon:

PODMÍNKY NASTĚHOVÁNÍ

Do bytu se žadatel
nastěhuje:
(označte křížkem)

5  sám 5  s manželem / manželkou 5  s druhem / družkou
5  s jinou osobou, uveďte:
_______________________________________________________________

Naléhavost žádosti:
(zakroužkujte)

V případě nabídnutí bytu zvláštního určení, se žadatel
nastěhuje okamžitě: ANO NE

Žádost je podána s předstihem, pro zajištění budoucnosti: ANO NE

V případě nastěhování se do bytu zvláštního určení budu čerpat úkony pečovatelské
služby: ANO NE

V případě, že ANO, vypište, jak často a jaké úkony budete potřebovat:

V případě, že NE, vypište, kdo zajistí péči, jak často a jaké úkony:

DŮVODY ŽADATELE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Uveďte, proč by měl být žadateli přidělen byt zvláštního určení. V případě nedostatku místa pokračujte
na volné listy, které přiložíte k žádosti.
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DALŠÍ SDĚLENÍ ŽADATELE

Zde může žadatel uvést další údaje, které jsou důležité pro rozhodování o přidělení bytu zvláštního
určení.

K vyřízení žádosti je nutné předložit (k nahlédnutí):
- občanský průkaz
- doklad o příjmech – poslední aktuální výměr důchodu
- rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
- smlouvu o poskytování pečovatelské služby (je-li uzavřena)
- vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu (Příloha č. 1) – kopie k předání

PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

Čestně prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.

Beru na vědomí, že:

· zkreslování údajů v této žádosti může mít za následek vyřazení mé žádosti z evidence žadatelů,

· jsem povinen bez zbytečného odkladu informovat Centrum sociálních služeb Kuřim o změnách
skutečností uvedených v žádosti (např. změna bydliště, závažná změna zdravotního stavu, stupeň
přiznaných dávek, apod.),

· Centrum sociálních služeb Kuřim je oprávněno provést sociální šetření ve věci ověření uvedených
údajů a zjištění dalších skutečností pro přidělení bytu zvláštního určení,

· v případě, že po uzavření nájemní smlouvy bude zjištěno, že byly v žádosti uvedeny nepravdivé
údaje nebo nebyly splněny požadované podmínky pro přidělení bytu zvláštního určení, bude toto
zjištění důvodem pro neprodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou,

· mé osobní údaje, které jsou spojeny s podáním žádosti o přidělení bytu zvláštního určení, včetně
informací o mém zdravotním stavu, budou poskytnuty Pracovní skupině pro přidělování bytů
zvláštního určení, zaměstnancům Centra sociálních služeb Kuřim provádějícím sociální šetření a
členům Rady města Kuřimi a budou evidovány v evidenci žadatelů o byt zvláštního určení za účelem
projednání žádosti o přidělení bytu zvláštního určení a následného uzavření nájemní smlouvy, a to
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES –
obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Prohlašuji, že jsem byl Centrem sociálních služeb
Kuřim jakožto správcem osobních údajů poučen o zpracování a ochraně mých osobních údajů a
jsou správci poskytovány dobrovolně (více informací o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
stránkách www.csskurim.cz).

  V …………..………… dne ………………..……               Podpis žadatele………………………………………
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Poučení pro žadatele o byt zvláštního určení

Byty zvláštního určení umístěné v Domě s pečovatelskou službou jsou svým charakterem určeny
především pro těžce zdravotně postižené občany a staré občany, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné
práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby,
pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Jednoznačným kritériem je tedy potřeba úkonů
pečovatelské služby pro zajištění životních potřeb občana. Občanům, kteří pečovatelskou službu nevyužívají,
event. ji nepožadují a nepotřebují, není důvod byty v domech s pečovatelskou službou pronajímat, protože
nesplňují výše uvedené podmínky.
Starým občanem se rozumí občan, který dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu.

Byty zvláštního určení neslouží k řešení bytových problémů občanů!

Žadatel o přidělení bytu zvláštního určení musí splňovat podmínky dané charakterem bytu (viz. výše). Přidělení
bytu zvláštního určení se řídí Pravidly pro přidělování bytů zvláštního určení umístěných v bytovém domě na ul.
Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim (dále jen „Pravidla“).
DLA PRO
Pravidla podání žádosti, její evidence a výběru žadatele:

1. Žádost bude zaevidována, obodována a zařazena do pořadníku. Pořadník je veden Centrem sociálních
služeb Kuřim, který je správcem objektu. Postup se řídí Pravidly.

2. O zařazení do pořadníku bude žadatel vyrozuměn do 30 dnů od podání žádosti.
3. V zájmu žadatele je oznámit jakékoli změny podmínek, které by mohly mít vliv na umístění v pořadníku

(např. zhoršení zdravotního stavu apod.).
4. V případě uvolnění bytu bude pořadník vždy aktualizován. Kontrolu pořadníku a výběr žadatele provedou

členové Pracovní skupiny pro přidělování bytů zvláštního určení. Pořadník je pouze orientační, vždy je
rozhodující okamžitá sociální potřebnost žadatele.

5. U žadatele je provedeno sociální pracovnicí CSS Kuřim a ředitelkou CSS Kuřim šetření v domácnosti a
žadatel může být také vyzván k přešetření zdravotního stavu lékařem.

5. Žádost vybraného žadatele je předkládána do Pracovní skupiny pro přidělování bytů zvláštního určení, a
poté je předložena ke schválení Radě města Kuřimi. Po schválení žádosti Radou města Kuřimi správce
objektu CSS Kuřim předá byt žadateli, sepíše předávací protokol a předá k podpisu nájemní smlouvu. Za
město Kuřim smlouvu podepisuje starosta města Kuřim.

6. V případě, že vybraný žadatel nemá o byt zvláštního určení zájem, bude jeho žádost zařazena zpět do
pořadníku s přehodnocením bodů – dle Pravidel.

Staří občané, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny
zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou
službou, nejsou vhodnými uchazeči o byt zvláštního určení. Pro tyto občany je určen domov pro seniory.

Zemře-li nájemce, uplatní se ustanovení § 2301 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě kterého
nájem bytu zvláštního určení skončí.

Poučení žadatel četl a bere na vědomí.

V …………..………… dne ………………..……               Podpis žadatele  …………………………………
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Příloha č. 1 k Žádosti o přidělení bytu zvláštního určení

Vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele

Příjmení a jméno
žadatele:
Datum narození
žadatele:

Místo trvalého
pobytu:

Upozornění před vypsáním doporučení
Byty zvláštního určení umístěné v Domě s pečovatelskou službou jsou svým charakterem určeny především pro těžce
zdravotně postižené občany a staré občany, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní
potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují pomoc jiné osoby, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat
rodinní příslušníci. Jednoznačným kritériem je tedy potřeba úkonů pečovatelské služby pro zajištění životních potřeb občana.
Občanům, kteří pečovatelskou službu nevyužívají, event. ji nepožadují a nepotřebují, není důvod byty v domech
s pečovatelskou službou pronajímat, protože nesplňují výše uvedené podmínky. Starým občanem se rozumí občan, který
dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu. Domy zvláštního určení neslouží k řešení bytových problémů
občanů!

Celkový zdravotní stav žadatele pro získání bytu zvláštního určení musí být takový, že nevyžaduje komplexní péči a
umožňuje vést poměrně samostatný způsob života nebo samostatný způsob života s pomocí pečovatelské služby.

Byty zvláštního určení nejsou určeny občanům postiženým psychózami a jinými psychickými poruchami, pod jejichž vlivem
by byl narušován život v bytovém domě, dále osobám s rysy nesnášenlivosti s asociálním jednáním, osobám závislým na
alkoholu či omamných látkách, atd.

Potvrzuji, že zdravotní stav žadatele:

5  není kontraindikací pro poskytnutí bytu zvláštního určení v DPS
5  je kontraindikací pro poskytnutí bytu zvláštního určení v DPS z důvodu:

· alkoholismus                        ANO – NE*
· agresivita                              ANO – NE*
· infekční onemocnění           ANO – NE*
· poruchy osobnosti               ANO – NE*
· trvalé upoutání na lůžko      ANO – NE*

MOBILITA ŽADATELE

Výše uvedený žadatel:

5  není osobou se zdravotním postižením pohybového nebo nosného ústrojí nebo osoba nevidomá
5  je osobou se zdravotním postižením pohybového nebo nosného ústrojí nebo osoba nevidomá, která:

· je schopna chůze bez cizí pomoci                                                                               ANO – NE*
· k pohybu používá hůl, francouzské hole, berle, invalidní vozík nebo chodítko      ANO – NE*

5  je závislá na celodenní pomoci jiné osoby                                                                         ANO – NE*
5  má jiné zdravotní omezení, vypište: _____________________________________________________

DOPORUČENÍ PRO PŘIDĚLENÍ BYTU

Přidělení bytu ze zdravotního hlediska: doporučuji       -      nedoporučuji*
Z důvodu: _____________________________________________________________________________

Datum: ……..…………………………    ……..………………..……………………………
     jméno a podpis ošetřujícího lékaře, razítko

*) nehodící se škrtněte


