Městský úřad, odbor sociálních věcí, Rychnov nad Kněžnou
(žadatelé Rychnov nad Kněžnou, Lipovka, Lokot, Litohrady, Dlouhá Ves, Roveň,
Městská Habrová a Panská Habrová)
ŽÁDOST o byt v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS) o velikosti 0+1, 1+1

DOTAZNÍK
Jméno a příjmení (u manželů oba)……………………………………………………………....
Data narození ……………………………………………………………….….............................
Trvalé bydliště ..………………………………………………………………………………. ....
Druh důchodu ......................……………………………………………………………………..
Dosud bydlím: - v rodinném domku, v obecním bytě, v družstevním bytě, jinak .........................
Uvolněný byt : - přenechám majiteli, přenechám dětem, pronajmu, jinak ......…………………..
Pečovatelská služba :- využívám úkony……………………………………………………….....
- *)objednávka služeb v DPS:
1)odběr stravy
ano
ne
2)jedenkrát týdně úklid
ano
ne
3)jedenkrát měsíčně praní prádla
ano
ne
*) viz „Pravidla pro uzavírání nájemních smluv v DPS…“ ...nehodící se škrtněte.

POTVRZENÍ ošetřujícího lékaře:
- pohyblivost a schopnost sebeobsluhy. Stanovisko ke vhodnosti bydlení v DPS, doporučené
pečovatelské úkony:

…….……........…………………
datum,podpis a razítko lékaře
1. Důvody, pro které žádáte o přidělení bytu v DPS :

1.1 Prohlášení: Jsem si vědom/a, že byty v DPS jsou určeny občanům, kteří z důvodu dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění
soběstačnosti, kteří dosáhli důchodového věku, popř. jsou v plném invalidním důchodu a kteří využívají
pečovatelské úkony minimálně v rozsahu: odběr stravy, úklid, praní prádla. (viz čl. II. Pravidel pro
uzavírání nájemních smluv v DPS).
Beru na vědomí, že v případě neplnění uvedených podmínek nemusí být nájemní smlouva na byt v DPS
uzavřena či prodloužena.
1.2 Souhlasím se zpracováním osobních údajů, souvisejících se zpracováním a vyřízením této žádosti,
s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, a to pro
vnitřní potřebu Městského úřadu Rychnov n.Kn.
V ........................................., dne .................................

……………………………...
podpis žadatele

2. Vyjádření dětí žadatele k možnostem péče o svého rodiče:
……………………………...
datum, podpis

4. Vysvětlivky :
- přidělování bytů v DPS v Rychnově n. Kn. je upraveno „Pravidly pro uzavírání nájemních smluv
na byty v domech s pečovatelskou službou v Rychnově n.Kn.“
- žadatel o byt v DPS i jeho děti (příbuzní) uvádějí v této žádosti údaje formou čestného prohlášení. V
případě uvedení nepravdivých či nesprávných údajů lze toto postihnout dle ustanovení zákona o
přestupcích č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- přehled úkonů pečovatelské služby a jejich maximálních cen je uveden v § 6 vyhlášky č. 505/2006
Sb. ve znění pozdějších předpisů a návazně v aktuálním „Ceníku“ schváleném Správní radou o.p.s. pro
Sociální služby města RK, o.p.s.

