MĚSTYS CHOLTICE
Pardubická 78, 533 61 Choltice, tel.: 466 972 200, e-mail: podatelna@choltice.cz,
___________________________________________________________________________

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU - DOMĚ S CHRÁNĚNÝMI BYTY CHOLTICE
(1) Identifikační údaje žadatele
Jméno a příjmení, titul
Datum narození
Rodné číslo
Trvalý pobyt
Telefon, E-mail
Státní občanství
Číslo OP
Adresa pro doručování
(je-li odlišná od
trvalého pobytu)

(2) Žádám o nájem bytu a o zařazení mé žádosti do evidence DPS/DCHB
Druh důchodu
Mám zájem o byt pro

□ 1 osobu
□ 2 osoby

Jsem alespoň částečně
soběstačný(á)

□ ano
□ ne

Osoby bydlící ve
společné domácnosti
(kromě žadatele) uveďte:
jméno, rok narození,
příbuzenský poměr, adresa a
telefonní kontakt

V případě osamělosti
uveďte kontakt na
osobu blízkou či jinou
Žádost je:

□ AKTIVNÍ

□ NEAKTIVNÍ

MĚSTYS CHOLTICE
Pardubická 78, 533 61 Choltice, tel.: 466 972 200, e-mail: podatelna@choltice.cz,
___________________________________________________________________________

Podpisem dávám svůj souhlas s ověřením mých osobních údajů, které jsou nutné k vyřízení žádosti
o přidělení bytu v DPS/DCHB.
V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, svým podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchovávání osobních údajů
v rozsahu nezbytném pro vyřízení žádosti o nájem bytu v DPS/DCHB v Cholticích.
Byl(a) jsem seznámen(a) s podmínkami pro přidělování bytů:
1. O poskytnutí bytu rozhoduje na základě níže uvedených pravidel starosta městyse.
2. Žadatel musí mít podanou a zaevidovanou žádost u Úřadu městyse Choltice na předepsaném
formuláři.
3. Byty jsou přidělovány příjemcům starobního důchodu nebo plně invalidního důchodu, nebo
osobám starším 65 let s prokazatelným příjmem (např. důchod starobní, vdovecký, vdovský), kteří
jsou alespoň částečně soběstační.
4. Priority pro přidělování bytů:
a. Žadatel je občanem Choltic (má zde trvalý pobyt) nebo místních částí.
b. Žadatel je občanem některé z členských obcí mikroregionu Podhůří Železných hor.
c. Žadatel není občanem Choltic (nemá zde trvalý pobyt), ale v Cholticích či v místní části
mají trvalý pobyt jeho děti (vnoučata) žadatele.
d. Ostatní žadatelé.
5. Po přihlédnutí k výše uvedeným prioritám se rozhoduje dle pořadí evidovaných žádostí.
6. Do domu nebudou přijímány osoby:
a. potřebující dlouhodobou nebo trvalou ošetřovatelskou péči druhé osoby, případně péči
komplexní zdravotnického charakteru,
b. postižené psychózami a jinými psychickými poruchami,
c. trpící přenosnými chorobami,
d. narušující svými povahovými vlastnostmi a návyky kolektivní soužití (alkoholici,
psychopati s rysy nesnášenlivosti a asociálním jednáním)
7. Byty v domě jsou pronajímány na základě nájemní smlouvy podle příslušných právních předpisů
(§ 2201 a násl. občanského zákoníku). Podle § 2301 občanského zákoníku neplatí pro byty
v domech zvláštního určení ustanovení § 2279 (jedná se o ustanovení o přechodu nájmu bytu)
8. Pokud nájemce bytu zemře, nepřechází nájem bytu na jeho děti, vnuky, rodiče a další osoby, které
s ním žily v den jeho smrti ve společné domácnosti a nemají byt. Tímto postupem je zachováno
účelové určení bytu v domě pro příjemce pečovatelské služby.
9. Nájemce musí splňovat podmínky pro přijetí do bytu po celou dobu trvání nájemního vztahu.
Pronajímatel si vyhrazuje právo na kontrolu, zda nájemce tyto podmínky splňuje.
Beru na vědomí, že jsem povinen(a) ohlásit do 30 dnů případné změny skutečností, které byly uvedeny
v původní žádosti a prokázat je přílohou.

Datum:

Podpis žadatele:

