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Zásady


nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5, p. o. v domech Městské části Praha 5.
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Článek I.

Evidence žadatelů 


	Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci /dále jen CSOP/ vede evidenci žadatelů 

      o nájem bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou / dále jen DPS/  a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5 (dále jen „bytů zvláštního určení“). 

	CSOP nezapíše žadatele, který je již veden v evidenci žadatelů o byt s pečovatelskou službou v jiné části Prahy. 


	Manželé podávají každý svou vlastní žádost.


	CSOP zapíše do evidence pouze žadatele, který je hlášen k trvalému pobytu na území  MČ Praha 5 a je občanem ČR či občanem členských států Evropské unie.


	Do evidence bude zapsán pouze žadatel, který předloží řádně vyplněnou žádost 

            na předepsaném formuláři (příloha č. 1).

	Žadatel je povinen obnovit svou žádost písemně vždy nejpozději do jednoho roku ode dne jejího posledního podání.


	Žadatel zapsaný do evidence je povinen oznámit CSOP každou změnu v údajích, které uvedl ve své žádosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k takové změně skutečnosti došlo. Takto oznámenou změnu v údajích je povinen doložit vhodným dokladem.


	CSOP vydá žadateli potvrzení o tom, že podal žádost o nájem bytu zvláštního určení (příloha č. 2), popř. o tom, že byl zapsán do evidence žadatelů.


	CSOP vypracuje pololetně seznam žadatelů o byt zvláštního určení.

 













Článek II.

Náležitosti žádosti 


Jméno a příjmení žadatele.

Datum narození a rodné číslo žadatele.

Adresa trvalého bydliště žadatele.

Rodinný stav žadatele.

Dosavadní bytové podmínky žadatele – kategorie bytu, výměra bytu, podlaží, výtah, počet osob skutečně žijících a hlášených k trvalému pobytu v bytě a jejich vztah k žadateli, druh vlastnictví bytu, možnost vrácení bytu MČ v případě umístění do bytu zvláštního určení.

Nedílnou součástí žádosti o nájem bytu zvláštního určení je:
- lékařská zpráva o zdravotním stavu (příloha č. 3),
- smlouva o poskytování terénní pečovatelské služby,
- potvrzení o trvalém pobytu v dosavadním bytě od majitele nebo správce domu,
      - prohlášení ve smyslu § 9 zákona  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (příloha č. 4),
      - prohlášení o využívání úkonů pečovatelské služby.
 
CSOP přešetří místním šetřením pravdivost údajů uvedených v žádosti (příloha č. 5).
      
      Žádost žadatele je bodově vyhodnocena a zařazena do pořadníku (příloha č. 6).

      Pořadník  žadatelů  o  nájem  bytu zvláštního určení sestavuje CSOP z evidence žadatelů   na     
      základě   bodového ohodnocení příslušných skutečností. Bodové hodnocení žadatelů o nájem  
      bytu  zvláštního  určení  bytů v Domě s  pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a 
      bytů s pečovatelskou  službou  poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5, 
      provádí komise. Tato komise je jmenována Radou MČ  Praha 5  na návrh  věcně příslušného 
      rezortního radního. Komise má šest členů. Předsedou komise je věcně příslušný rezortní 
      radní,  1 zaměstnanec Odboru bytového a privatizace a čtyři členové komise jsou odborní 
      zaměstnanci/zaměstnankyně CSOP Praha 5.



      Pokud šetření u  majitele družstevního  bytu, bytu v osobním vlastnictví nebo domu určeného
      k trvalému bydlení prokáže fyzické nebo psychické týrání žadatele, je žadatel zařazen  do
      pořadníku přednostně.





Článek III.

Důvody k vyřazení z evidence žadatelů 


      CSOP nezapíše do evidence žadatelů nebo z evidence žadatele vyřadí:

      - není-li hlášen k trvalému pobytu v MČ Praha 5,

- uvedl-li nepravdivé údaje ve své žádosti,

- je-li zapsán do evidence žadatelů o byt s pečovatelskou službou v jiné 
  Městské části hl. m. Prahy,

- nedodá-li všechny potřebné přílohy žádosti, 

- je vlastníkem družstevního bytu nebo bytu v osobním vlastnictví,

- je vlastníkem domu určeného k trvalému bydlení,

- nemá-li řádně vypořádané závazky vůči MČ Praha 5,

- neobnoví-li žádost dle čl. I. bod 6,

- odmítne-li nabízený byt zvláštního určení bez závažných důvodů.


Článek IV.

Uzavření nájemní smlouvy



Na návrh CSOP uzavírá MČ Praha 5 po schválení Radou MČ Praha 5 s vybraným
nájemcem nájemní smlouvu uvedenou v příloze č. 7 Zásad nájmu bytů zvláštního
určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s
pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5).









Článek V.

Zvláštní ustanovení


      1. Zásady nájmů bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou a bytů 
      s pečovatelskou službou v domech MČ Praha 5 nabývají platnosti na základě usnesení 
      Rady MČ Praha 5 ze dne 25.5.2016 č. 21/695/2016 dnem 1.6.2016.

     2. Zásady nájmů bytů v Domě s pečovatelskou službou a bytů s pečovatelskou službou 
     v domech MČ Praha 5 schválené usnesením Rady MČ Praha 5 dne 19. 8. 2015 pod č. 
     31/1110/2015 pozbývají účinnosti dnem 31.5.2016.
















