ŽÁDOST
o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Žadatel:
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………...
Datum narození:

………………………………

Trvalé bydliště:

………………………………………………………………

Rodinný stav:

.……………………………… Telefon: ……………………

Druh důchodu:

………………………………

MÁM ZAVEDENU PEČOVATELSKOU SLUŽBU
JSEM PŘÍJEMCEM PŘÍSPĚVKU NA PÉČI
JSEM DRŽITELEM PRŮKAZKY ZTP, ZTP/P

ANO - NE (nehodící se škrtněte)
ANO - NE
ANO - NE

Bytové poměry:
Mám vlastní byt

.....………………

Bydlím v podnájmu ………………

Bydlím ve spol. domácnosti s rodin. příslušníky ………………………………………….
Počet rodin v bytě

…………………..

Počet osob v bytě .….………………

Odůvodnění nutnosti umístění v domě s pečovatelskou službou:

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a že jsem se seznámil/a/ se „Zásadami nájmu bytů
ve vlastnictví města Napajedla“. Dále prohlašuji, že vůči městu a jeho organizacím nemám neuhrazené závazky.
Jsem si vědom/a/, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů může být považováno za přestupek dle § 21, odst. 1,
písmeno c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a současně může dojít
i k vyřazení žádosti z evidence žadatelů o přidělení bytu v DPS.
Svým podpisem dávám také souhlas pověřeným osobám obce k provedení sociálního šetření v místě svého
pobytu za účelem ověření údajů mnou uvedených v žádosti.
Dávám svým podpisem souhlas k zajišťování, shromažďování a uchovávání poskytnutých osobních údajů
i k jejich předání osobám odpovědným zpracováním a posouzením žádosti, a to až do doby archivace a skartace,
v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Datum:

Podpis žadatele:

Vyjádření sociální komise:
Žadatel/ka splňuje x nesplňuje podmínky pro zařazení do seznamu žadatelů o byt v DPS.
Důvod:
Projednáno v sociální komisi dne: -------------------------------------------------------------------------Záznamy:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přidělení bytu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyjádření MěÚ v Otrokovicích (OÚ obce s rozšířenou působností) k umístění žadatele
do domu s pečovatelskou službou (byt zvláštního určení) na základě § 3075 zák. č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Městský úřad v Otrokovicích

doporučuje x nedoporučuje

Datum:

přidělení bytu v DPS.

Razítko, podpis:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Město Napajedla
Projednáno a schváleno v radě města dne

usnesením č.

2

