Městský úřad Strakonice
Odbor sociální
Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
pracoviště: Smetanova 533, Strakonice

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Jméno a příjmení…………………………………………………………………………….
Datum narození………………………………………………………………………………
Trvalý pobyt (vč.P.S.Č.)……………………………………………………………………..
Přechodný pobyt……………………………………………………………………………..
Telefon………………………………………………………………………………………...

Údaje o současném bydlení:
Vlastník bytu město

ano

ne

Po přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou dám svůj byt k dispozici městu
ano
ne
Jsem: invalidní důchodce – 3.stupeň

starobní důchodce

jiná varianta(uveďte)

Využívám pečovatelskou službu

ano

ne

Pobírám Příspěvek na péči:

ano

ne

Důvod podání žádosti:
Zdravotní stav (stručně popsat)

Neschopnost pečovat o domácnost (stručně popsat)

Nevyhovující bydlení (stručně popsat)

Jiný důvod(stručně popsat)

Souhlasím s umožněním provedení sociálního šetření sociálním pracovníkem a členem
sociální komise v místě skutečného pobytu.
Byl/a/ jsem seznámen/a/ s Pravidly pronajímání bytů pro seniory a osoby se zdravotním
omezením v domech s pečovatelskou službou v majetku města Strakonice .

Ve Strakonicích dne………………..

Podpis……………………………………

K žádosti doložte:
občanský průkaz, rozhodnutí o důchodu, kopie rozhodnutí o poskytnutí Příspěvku na péči,
smlouva o poskytování pečovatelské služby (případně vyjádření registrovaného poskytovatele
pečovatelské služby) ,vyjádření ošetřujícího lékaře před přidělením bytu v domě
s pečovatelskou službou ve Strakonicích

Ověřil/a/:

Příloha žádosti o přidělení bytu v DPS:

Vyjádření ošetřujícího lékaře před přidělením bytu v domě s pečovatelskou
službou ve Strakonicích
Jméno, příjmení
Datum narození
Bydliště
Údaje o zdravotním stavu žadatele:
DG

Zvládá bez pomoci druhé osoby uvedené úkony:
chůze po rovině
chůze po schodech
/s pomůckami či bez /
výdrž ve stoje
výdrž v sedě
vstát z lůžka
umýt se
vykoupat se ve vaně
použít WC
přijímání stravy
pití
spolehlivé užívání předepsaných léků
oblékání se /vč. punčoch a bot/
je orientován
mluví zřetelně
rozumí hovorové řeči
píše, čte, vidí, slyší
udrží stolici, moč /používá inkont. pomůcky/

Razítko a podpis praktického lékaře:

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem žádosti
o byt v domě s pečovatelskou službou
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice, IČ: 00251810, je správcem
osobních údajů, které nám Vy, jako subjekt údajů poskytnete. Ochrana osobních údajů je pro
nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s právními předpisy. Shromažďujeme a
zpracováváme pouze ty kategorie Vašich osobních údajů popsané v bodě 2, které nezbytně
potřebujeme pro naplnění účelu popsaného v bodě 1. S tím, jak s vašimi osobními údaji
nakládáme, se můžete seznámit v dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů městem
Strakonice a jeho orgány“ umístěném na webových stránkách města www.strakonice.eu/gdpr.
V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na
pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím tel. 383 700 201, případně
prostřednictvím e-mailu: gdpr@mu-st.cz.
1. Proč údaje potřebujeme
Oznamujeme Vám, že shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem
rozhodování o přidělování bytu v domě s pečovatelskou službou. Bez osobních údajů
poskytnutých pro zmíněný účel nemůžeme splnit úkol ve veřejném zájmu města Strakonice
jako správce osobních údajů, a to ve výkonu samosprávy.
Údaje o Vašem zdravotním stavu, dávkách důchodového pojištění a příspěvku na péči
zpracováváme pouze na základě Vámi poskytnutého souhlasu.
2. Jaké údaje potřebujeme
Pro uvedený účel od Vás potřebujeme ve veřejném zájmu následující osobní údaje:







Jméno, příjmení
Datum narození
Místo trvalého pobytu
Adresa pro doručování, která je odlišná od trvalého pobytu
Číslo telefonu
E-mail

Pro uvedený účel od Vás potřebujeme s Vaším souhlasem následující osobní údaje:

 Zdravotní stav
 Druh dávky důchodového pojištění
 Příspěvek na péči
3. Jak s údaji pracujeme
Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i
v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální
kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující
technická, organizační a personální opatření.

Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

č.ú. 1768038/0300
IČ: 251 810

e-mail: posta@mu-st.cz
url: http:// www.mu-st.cz

tel. +420- 383 700 111
fax +420- 383 324 535

Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu rozhodování o přidělení bytu v domě s pečovatelkou
službou jsou zpracovávány oddělením sociální péče a pomoci, které je součástí sociálního
odboru, a dále v majetkovém odboru MěÚ Strakonice za účelem vytvoření smlouvy o přidělení
bytu.
Vzdálené zpracování a ukládání dat se neuskutečňuje. Všechny osobní údaje se zpracovávají
v České republice, Vaše osobní údaje nepředáváme ani do třetí země ani žádné mezinárodní
organizaci.
Vaše osobní údaje mohou získávat v rámci zvláštního šetření v souladu s právními předpisy
rovněž orgány veřejné moci. Žádné další třetí strany k Vašim osobním údajům nemají přístup.
4. Jak dlouho údaje držíme
Podle právních požadavků jsme povinni uchovávat dokumenty po dobu stanovenou pro
jednotlivé typy zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v našich Zásadách zpracování
osobních údajů a ve Spisovém a skartačním řádu MěÚ Strakonice. Po uplynutí této doby
budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje předloženy k posouzení a archivnímu výběru
Státnímu oblastnímu archivu a nearchivované dokumenty obsahující Vaše osobní údaje budou
na všech nosičích nevratně zničeny. Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pouze na
základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám
oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte, případně do doby, kdy důvod jejich
shromažďování pominul, v závislosti na tom, co nastane dříve.
Pro uvedený účel zpracování k účelu rozhodování o přidělení bytu v domě s pečovatelskou
službou uvádíme následující skartační znak:


S5 – uložení spisu po dobu 5 let od přidělení bytu nebo zamítnutí žádosti o byt v DPS

5. Jaká jsou Vaše práva
Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, může požadovat informaci o zpracovávání svých
osobních údajů a přístup k nim. V případě opakovaného požadavku na informace a výpis
zpracovávaných údajů máme právo požadovat přiměřenou úhradu nákladů.
Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že se zpracování osobních údajů provádí v rozporu s
právními předpisy, nebo že jakékoliv námi zpracovávané Vaše osobní údaje nejsou správné
nebo úplné, máte možnost požádat o vysvětlení a zejména požadovat, abychom odstranili
takto vzniklý stav, tj. opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů. Máte rovněž
možnost uplatnit právo na vznesení námitky vůči zpracování. V případě poskytnutého
souhlasu se zpracováním ho můžete kdykoliv odvolat.
Pro uplatnění žádosti nás kontaktujte prostřednictvím podatelny městského úřadu. Po
předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými
zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.
V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše
osobní údaje, kontaktujte prosím Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) na adresu
gdpr@mu-st.cz nebo písemně na adresu Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2 386 21
Strakonice. Náš pověřenec se následně bude zabývat Vaší stížností a bude s Vámi
spolupracovat pro vyřešení Vaší stížnosti.
Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle
zákona, můžete se stížností kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů.
Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

č.ú. 1768038/0300
IČ: 251 810

e-mail: posta@mu-st.cz
url: http:// www.mu-st.cz

tel. +420- 383 700 111
fax +420- 383 324 535

Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů
Já ………………………………………………….. tímto souhlasím s tím, aby Město Strakonice
zpracovávalo za účelem rozhodování o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou tyto
osobní údaje:




zdravotní stav
druh dávky důchodového pojištění
příspěvek na péči.

Souhlas uděluji na období posuzování žádosti a dobu archivace 5 let.
V této souvislosti jsem byl/a o zpracování mých osobních údajů dostatečně informován/a
poskytnutým Oznámením o zpracování osobních údajů
Jsem si vědom/a, že mohu svůj souhlas kdykoli odvolat pomocí „FORMULÁŘE ODVOLÁNÍ
SOUHLASU SUBJEKTU ÚDAJŮ SE ZPRACOVÁNÍM“, stejným způsobem, jako jsem souhlas
dříve poskytl/a, případně jeho zasláním v příloze e-mailu na gdpr@mu-st.cz nebo poštou na
MěÚ Strakonice, Velké nám 2 , 386 21 Strakonice.

Podepisuje subjekt údajů:

Datum:…………………………..

Pravidla pronajímání bytů
pro seniory a osoby se zdravotním omezením v domech
s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v majetku města
Strakonice

I.
Úvodní ustanovení
1. Byty v DPS se pro účely těchto pravidel rozumí byty v domech zvláštního určení dle §
2300 a § 2301 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, které jsou určeny
pro bydlení seniorů a zdravotně postižených dospělých občanů.
2. Nájem v DPS a pečovatelská služba se poskytuje osaměle žijícím občanům nebo
manželským párům a partnerům tak, aby si mohli alespoň v částečné míře zajišťovat své
životní potřeby při zachování vlastního soukromí. Soustředěným bydlením seniorů a
zdravotně postižených občanů v jednom domě je umožněno v DPS poskytovat potřebným
občanům pečovatelskou službu kvalitně, racionálně a v potřebném rozsahu.

II.
Obecné podmínky
Do DPS může být přijat občan, který
a) je způsobilý k právním úkonům, ve výjimečných případech i omezený ve
svéprávnosti (výkon opatrovnické funkce městem Strakonice),
b) je poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu (3. stupeň invalidity),
má sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení a který není schopen sám zajišťovat nutné práce v domácnosti nebo další
potřeby, včetně péče o vlastní osobu,
c) je uživatelem pečovatelské služby nebo je předpoklad, že bude pečovatelskou službu
využívat
Do DPS nesmí být přijímáni občané, kteří:
a) jsou schopni žít bez cizí pomoci v dosavadních bytech a občané, kteří mají zajištěnou
dostatečnou péči v rodině
b) občané trvale upoutání na lůžko, nebo postižení psychickými poruchami (dle vyjádření
posudkového lékaře)
c) občané trpící infekčními chorobami a občané, kteří by narušovali soužití nájemníků
(alkoholismus, nesnášenlivost apod.)
Rada města si vyhrazuje právo, z důvodu ochrany zájmu obyvatel DPS, nesouhlasit s
přihlášením k trvalému pobytu další osoby do již přiděleného bytu.

III.
Podání žádosti
1. Žadatel, který se uchází o byt v DPS ve Strakonicích, podá žádost na sociálním odboru
Městského úřadu Strakonice na předepsaném tiskopisu, jehož součástí je:
a) vyjádření ošetřujícího lékaře a posudkového lékaře o zdravotním stavu
žadatele,
b) kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud je žadatel
příjemcem tohoto příspěvku,
c) smlouva případně vyjádření registrovaného poskytovatele pečovatelské
služby, pokud je žadateli tato služba poskytována.
2. Žadatel je povinen v případě změn svoji žádost aktualizovat. Aktualizaci provede nejdéle do
jednoho měsíce od doby, kdy došlo ke změně
3. Žadatel je povinen umožnit sociálním pracovníkům sociálního odboru a členům komise pro
sociální věci a zdravotnictví provést sociální šetření v místě svého skutečného pobytu.
4. Žádost nebude zařazena do pořadníku uchazečů o byt v DPS v případě, že:
a) žadatel nesplňuje obecné podmínky pro zařazení viz čl. II.,
b) žadatel nemá kladné doporučení od posudkového lékaře,
c) po ověření žádosti bylo zjištěno, že žadatel uvedl ve své žádosti nepravdivé
údaje,
d) žadatel odmítne strpět sociální šetření v místě svého skutečného pobytu.
Rozhodnutí o nezařazení žádosti do pořadníku přísluší komisi pro sociální věci a zdravotnictví.
5. Komise pro sociální věci a zdravotnictví sestaví pořadník žadatelů podle data podání žádosti
při splnění všech požadovaných podmínek, přičemž bude zvlášť veden pořadník manželů a
partnerů a zvlášť pořadník jednotlivců.
6. Komise pro sociální věci a zdravotnictví může výjimečně zařadit do pořadníku občany, kteří
nesplňují schválené podmínky.
7. Žádosti občanů s trvalým bydlištěm mimo Strakonice mohou být v případě, že splní
podmínky, zařazeni do pořadníku. Těmto občanům bude přidělen byt v DPS pouze v případě,
že není vhodný žadatel ze Strakonic.
8. Z pořadníku žadatelů o umístění v DPS budou vyřazeni žadatelé z důvodu:
- úmrtí žadatele,
a) na vlastní žádost žadatele,
b) žadatel odmítne vhodný přidělený byt v DPS radou města,

c) žadatel začal trvale využívat pobytovou službu nebo s ním byla uzavřena
nájemní smlouva na dobu neurčitou v domě s pečovatelskou službou v jiném
městě či obci.
9. Rozhodnutí o vyřazení žádosti z pořadníku přísluší komisi pro sociální věci a zdravotnictví.

IV.
Přidělování bytu v DPS
1. O přidělení vhodného bytu rozhoduje rada města Strakonice, na základě návrhu komise pro
sociální věci a zdravotnictví.
2. Přednost při přidělení bytu mají občané, kteří mají trvalé bydliště ve Strakonicích.
3. Byt v DPS s jednou obytnou místností bude přidělen žadateli – jednotlivci, se dvěma
obytnými místnostmi bude přidělen manželům nebo partnerům. V případě, že na byt se dvěma
obytnými místnostmi nebudou v pořadníku vhodní žadatelé, může být tento přidělen
jednotlivci.
4. V případě, že žadatel užívá byt města Strakonice a tento vrátí městu zpět, bude mu byt v DPS
přidělen přednostně.
5. Na základě rozhodnutí rady města o přidělení bytu v DPS uzavře majetkový odbor Městského
úřadu ve Strakonicích s žadatelem nájemní smlouvu.
6. Rada města Strakonice může výjimečně rozhodnout o přidělení bytu občanům, u kterých je
město Strakonice opatrovníkem.
7. O žádosti uživatele bytu v DPS o výměnu bytu rozhodne rada města na základě doporučení
komise pro sociální věci a zdravotnictví.

Tato pravidla byla chválena usnesením RM č. 6014/2019 ze dne 6.3.2019 a nabývají účinnosti
dnem 6.3.2019 (verze 5.0).
Tímto pozbývají platnosti pravidla schválená usnesením RM č.4054/2017 ze dne 11.10.2017
(verze 4.0).

Za schvalovatele:

Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta

