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Město Týnec nad Sázavou 
 

Pokyn rady města  
č. 1/2020 

 
O přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou 

 
Rada města Týnce nad Sázavou na svém zasedání dne 03.02.2020 schválila Pokyn č. 1/2020 
týkající se Přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou. 

 
Čl. I 

Základní ustanovení 

 
Pokyn stanoví podmínky a postup pro přidělování a pronájem bytů v domech s pečovatelskou 
službou (dále jen DPS) na adrese: 

a) Okružní 520, Týnec nad Sázavou. Jedná se o malobyty zvláštního určení postavené 
s využitím státní podpory výstavby DPS ze státního rozpočtu pro rok 1997 a 1998. Tyto 
byty mají charakter bytů vymezený v zákoně č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

b) Okružní 525, Týnec nad Sázavou. Jedná se o malobyty zvláštního určení postavené 
z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu domu s pečovatelskou službou 
pro rok 2001. Tyto byty mají charakter bytů vymezený v č. 89/2012 Sb. v platném znění. 

 
Čl. II 

Vymezení platnosti 

 
O obsazení bytů rozhoduje rada města ve spolupráci se sociální komisí města, na základě 
doporučení Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Benešov.   

V domě čp. 520 podle podmínek tohoto pokynu bude přidělováno celkem 43 byty zvláštního 
určení: 

 32 bytů (garsoniéry) pro jednotlivé osoby 
 7 bytů 1+1 pro manželské páry nebo jiné dvojice 
 4 byty pro tělesně postižené 

- z toho: 2 byty (garsoniéry) pro jednotlivé osoby 
 2 byty (1+1) pro dvojice 

Byt správce 3+1 a nebytové prostory DPS budou přidělovány a pronajímány na základě 
rozhodnutí rady města, vždy však pro činnosti nerušící ubytované osoby a vyhovující poslání 
domu DPS. 

V domě čp. 525 podle podmínek tohoto pokynu bude přidělováno celkem 38 bytů zvláštního 
určení: 

 25  bytů (garsoniery) pro jednotlivé osoby 
 7  bytů 1+1 pro manželské páry nebo jiné dvojice 
 6  bytů pro tělesně postižené 

- z toho: 4 byty (garsoniery) pro jednotlivé osoby 
 2 byty (1+1) pro dvojice 

V domě jsou dále 3 hotelové pokoje, které město pronajímá na základě živnostenského 
oprávnění. 
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Čl. III 

Režim hospodaření s byty 

 
Pro hospodaření s byty v režimu pečovatelské služby platí následující zásady: 

1. Nájemné je stanoveno dle platných předpisů. 

2. Dům s byty zvláštního určení bude nejméně po dobu 45 let od nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí užíván jako DPS (zajištěno zástavním právem státu vůči 
vlastníku) a nebude tudíž po tuto dobu možná změna vlastníka budovy. 

3. Nájemní smlouvy s uživateli bytů budou uzavírány na dobu neurčitou s tím, že vlastník si 
vyhrazuje právo jednotlivému uživateli byt v rámci domů s pečovatelskou službou 
vyměnit, anebo řešit jeho bydlení jiným odpovídajícím způsobem. Toto opatření se týká 
zejména bytů pro manželské páry či jiné dvojice v případě přestěhování nebo úmrtí 
jednoho z dvojice. V odůvodněných případech může pronajímatel uzavřít nájemní vztah 
na dobu určitou. 

4. Užívací právo v souladu s tímto pokynem nepřechází na třetí osobu.  

 
Čl. IV 

Pravidla přidělování bytů 

 
Byty v domech s pečovatelskou službou jsou pronajímány těmto osobám: 

1. Senioři v důchodovém věku a osoby se zdravotním, zejména pohybovým omezením, u 
kterých lze předpokládat, že jejich zdravotní stav a sociální situace vyžadují pomoc 
sociálních služeb. 

2. Osoby, kterým je poskytován starobní důchod, vdovský důchod nebo plný invalidní 
důchod. 

Pro ubytování dvojice je tato podmínka splněna, je-li alespoň jednomu z dvojice vyplácen 
důchod vymezený v předchozí větě. 

3. Senioři a osoby se zdravotním omezením (dále jen žadatel), kterým kvalita bydlení 
v domě s pečovatelskou službou nahradí některé úkony sociálních služeb, které využívali 
v méně kvalitním bydlení (donáška uhlí, zatápění, donáška vody apod.). 

4. Žadatelé, jejichž bydlení z důvodu věku a zdravotních omezení snižuje jejich 
soběstačnost, izoluje je od sociálních kontaktů a není v jejich možnostech zajistit výměnu 
za adekvátní bydlení. 

5. Žadatelé, kteří jsou vystaveni duševnímu a fyzickému příkoří, a který splňuje další 
podmínky přidělení bytu v DPS. 

6. Žadatelé, kteří již nemohou hradit náklady spojené s užíváním stávajícího městského bytu 
pro jeho nadměrnost, a tento byt bude uvolněn pro potřeby města.  

 
V domech s pečovatelskou službou nelze ubytovat: 

1. Žadatele postižené psychiatrickými poruchami, jejichž součástí je asociální chování, 
nesnášenlivost, závislost na alkoholu a dalších omamných látkách, které by narušovalo 
soužití s dalšími uživateli bytů. 

2. Žadatele s kognitivním omezením, které znemožňuje soběstačnost člověka a vyžaduje 
nepřetržitý dohled (demence apod.). 
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Podání žádosti a pořadník žadatele: 

1. Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou je možné podat na podatelně 
Městského úřadu V Týnci nad Sázavou. Formuláře žádosti jsou dostupné na webových 
stránkách města a v tištěné podobě na podatelně. 

2. Součástí žádosti je vedle osobních údajů žadatele: 

a) Čestné prohlášení o závazcích (žadatel prohlašuje, že nemá nesplacené závazky vůči 
městu a jím zřizovaným organizacím). 

b) Vyjádření praktického lékaře k potřebám žadatele vzhledem k jeho zdravotnímu stavu. 

c) Souhlas žadatele s evidováním osobních údajů a údajů o svém zdravotním stavu. 

d) Souhlas žadatele s provedením sociálního šetření pověřeným sociálním pracovníkem. 

e) Poučení žadatele o pravidlech města při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou 
službou. 

3. Přílohy žádosti jsou: 

a) Kopie rozhodnutí o přiznání důchodu 

b) Kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči, pokud je žadatel příjemcem. 

c) Vyjádření poskytovatele sociálních služeb o poskytované péči. 

4. Žadatel je povinen umožnit pracovníkům pověřeným městem sociální šetření v místě 
svého skutečného pobytu za účelem zjištění soběstačnosti a sociálních potřeb. 

5. Při výběru uchazečů do seznamu bude kladen důraz na zdravotní a sociální aspekty 
jednotlivých uchazečů vyjádřené bodovým ohodnocením kritérií pro přijetí. 

6. Přidělování bytů jako bytových náhrad a přidělování bytu v obecním zájmu je možno řešit 
v naprosto ojedinělých případech hodných zvláštního zřetele, a to při dodržení podmínky 
uvedené v bodě 2. V těchto případech má pronajímatel právo uzavřít nájemní smlouvu na 
dobu určitou. 

7. V případě uvolnění některého z bytů v domech s pečovatelskou službou budou tyto byty 
pronajímány dle aktualizovaného seznamu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou a po 
souhlasu rady města. 

 
 

Vyřazení žádosti z evidence: 

1. Úmrtím žadatele. 

2. Na vlastní žádost žadatele. 

3. Žadatel uvedl do žádosti nepravdivé údaje. 

4. Žadatel odmítne sociální šetření v místě stávajícího pobytu. 

5. Žadatel dvakrát odmítne nabídnutou možnost přidělení bytu v DPS. 

6. Žadateli vzniknou nesplacené závazky vůči městu nebo jím zřizovaných organizací. 

7. Žadatel začal využívat trvalou pobytovou sociální službu. 

Pokud dojde k vyřazení žádosti z evidence na vlastní žádost nebo vinou žadatele, může být 
nová žádost zařazena do evidence po uplynutí jednoho roku, nebo po vyřešení nesplacených 
závazků. Dřívější zařazení do evidence musí schválit sociální komise města. 
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Hodnotící kritéria pro posuzování žádostí a jejich bodové hodnocení: 

Závislost na pomoci jiné osoby (dle zák. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách)  
I. stupeň závislosti 10 
II. stupeň závislosti 20 
Rozsah využívání sociálních služeb  
Sociální služby nevyužívá nebo pouze výjimečně 0 
Sociální služby využívá jednou týdně 5 
Sociální služby využívá denně 10 
Sociální služby využívá denně v rozsahu minimálně 3 různých úkonů 15 
Sociální podmínky žadatele ve stávajícím bydlení  
Bariéry (především schody, přístup k hygieně apod.) omezující vzhledem 
ke zdravotnímu stavu soběstačnost žadatele 

20 

Fyzicky náročné vytápění 10 
Nevyhovující sociální zázemí (přístup na WC, koupelna, teplá voda 10 
Sociální vztahy spojené s bydlením způsobují žadateli duševní nebo fyzické příkoří 10 
Žadatel bydlí ve městě Týnec nad Sázavou nebo obcích územního obvodu města 20 
Žadatel uvolní jiný městský byt v Týnci nad Sázavou 20 
Délka trvání žádosti za každý dovršený rok 2 
Minimální počet bodů nutný k umístění žadatele 50 

 
Čl. V 

Závěrečné ustanovení 

 
Tímto Pokynem se ruší  platnost Pokynu č. 1/2018 vydaný dne 26.11.2018. 

Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 03.02.2020 

 
 
 
 
 

 .............................................................  
 Mgr. Martin Kadrnožka  
 starosta města  
 
 
 
 
Vyvěšeno: 
 
Sejmuto: 


