
 Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou 

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:  ..................................................................................................................................................  

V současné době využívám sociální službu:               ano  (vyplňte v rozsahu)                     ne 

V rozsahu – vyjmenujte úkony, které jsou Vám poskytovány, či popište pomoc, jaká je Vám poskytována 

sociální službou či osobou blízkou, případně v jaké oblasti potřebujete pomoc zajistit   

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Důvody, pro které žádáte o přidělení bytu v DPS:  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

Prohlášení: Potvrzuji podpisem této žádosti, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Potvrzuji, že jsem 

obdržel/a dokument Pravidla pro podání žádosti a uzavírání nájemních smluv na byty v domech 

s pečovatelskou službou v Rychnově nad Kněžnou (dále jen ,,Pravidla“), seznámil/a jsem se s nimi 

a souhlasím s nimi. Jsem si vědom/a, že v případě nesplnění uvedených podmínek nemusí být Žádost přijata, 

nájemní smlouva uzavřena či prodloužena. Souhlasím se zpracováním osobních údajů souvisejících se 

zpracováním a vyřízení této žádosti s ohledem na zákon č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění 

pozdějších předpisů, a to pro vnitřní potřebu Městského úřadu Rychnov nad něžnou. V případě uvedení 

nepravdivých či nesprávných údajů lze toto postihnout dle ustanovení zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

V ........................................., dne .................................  ……………………………............  

                                                                                                       podpis žadatele/ů 

 

3. Vyjádření obce, v níž má žadatel trvalý pobyt (týká se žadatelů s trvalým bydlištěm mimo Rychnov 

nad Kněžnou):  

3.1. Potvrzujeme správnost údajů uvedených v žádosti.  

3.2. Podání žádosti občana o přidělení bytu v DPS v Rychnově nad Kněžnou bereme na vědomí, včetně 

,,Pravidel“ platných k datu podání žádosti.  

3.3. Vyslovujeme souhlas s přidělením bytu v DPS občanovi naší obce.  

3.4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí a společností PRO-SEN sociálně zdravotní 

služby, o.p.s. bude uzavřena před vlastním přidělením bytu v DPS a dotace bude schválena a poskytnuta obcí 

ve výši stanovené ,,Pravidly“ platnými v době rozhodnutí Města Rychnov nad Kněžnou o přidělení bytu 

občanovi.  

3.5. Tato žádost občana byla schválena Radou/Zastupitelstvem obce dne .................................. 

 

 

V ........................................., dne .................................  

 

………………………………………..  

razítko obce, podpis starosty  


