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Naše sp. zn.: 102627/2013 IAK/JAKO *MUSPX02EGBLG*
Název směrnice: 

Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení a v chráněných bytech v majetku města 

Šumperka 

Datum vydání: 14.03.2014 
Datum nabytí 

účinnosti: 
17.03.2014 

Typ směrnice 

(řád–interní–externí): 
externí Zrušuje se: 4/2012 

Zpracoval: 
Bc. Šárka Křístková 

vedoucí oddělení. sociální pomoci 

odboru SOC 
Vydává: 

Rada města 

(usn. č. 4696/14 ze dne 13.03.2014) 
Vlastník: 

Ing. Pavla Skálová 

vedoucí odboru SOC 

Účel směrnice: 
Stanovení postupu při přidělování bytů v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení, chráněných bytů a nebytových prostor 

v majetku města. 

Rozsah směrnice 

(komu je směrnice určena): 

Směrnice je určena zaměstnancům odborů SOC a MJP, kteří se podílejí na procesu přidělování bytů v domech 

zvláštního určení, bytů zvláštního určení, chráněných bytů, nebytových prostor v majetku města a externím 

žadatelům. 

Cíle a způsob hodnocení – pro následné 

měření/řízení výkonnosti procesu: 

Stanovení postupu a pravidel při přidělování bytů v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení, 

chráněných bytů a nebytových prostor v majetku města. 

Vymezení rizik a možností pro jejich ošetření: Nedodržení stanoveného postupu. 

Obsah: 

1. Proces přidělování bytů v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení, chráněných bytů a nebytových prostor v majetku 

města 

1.1. Popis postupu/procesu – formou grafického schématu 

1.2. Popis postupu/procesu – formou slovního popisu jednotlivých kroků 

1.3. Popis postupu/procesu – formou popisu zodpovědností jednotlivých účastníků procesu 

2. Proces přidělování nebytových prostor v objektu Temenická 109, Šumperk 

2.1. Popis postupu/procesu – formou grafického schématu 

2.2. Popis postupu/procesu – formou slovního popisu jednotlivých kroků 

2.3. Popis postupu/procesu – formou popisu zodpovědností jednotlivých účastníků procesu 

3. Shrnutí odkazů na interní a externí dokumentaci (šablony a formuláře) 

4. Přílohy 

Příloha č. 1 – seznam domů zvláštního určení, bytů zvláštního určení a chráněných bytů 

Příloha č. 2 – rozhodující ukazatele pro hodnocení žádosti o nájem bytu 

Příloha č. 3 – formulář Žádost o přidělení nájmu bytu v domě zvláštního určení, bytu zvláštního určení nebo chráněného bytu 

ve městě Šumperku 

Příloha č. 4 – vyjádření ošetřujícího lékaře 

Příloha č. 5 – potvrzení o bezdlužnosti 

Základní pojmy/ 

seznam zkratek: 

Soc. pracovník - zaměstnanec odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk (dále jen „odbor SOC“) 

Byt - byt v domě zvláštního určení (Šumperk, ul. Bohdíkovská č. 24, ul. Gagarinova č. 11 a 13, ul. Temenická č. 35), byt zvláštního 

určení upravený pro bydlení osob se zdravotním postižením pohybového nebo nosného ústrojí nebo osob nevidomých 
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(Šumperk, ul. Temenická 109, ul. Bohdíkovská č. 24, ul. Temenická č. 35) a chráněný byt (Šumperk, ul. Temenická č. 104). 

Tyto byty jsou umístěny v samostatných objektech s malometrážními bytovými jednotkami 

Nebytový prostor – garáže s dílnou, které se nacházejí v objektu v Šumperku, Temenická 109 

Poskytovatel soc. služeb: 

• PONTIS Šumperk, o.p.s. v případě domů a bytů zvláštního určení na adrese Šumperk, ul. Bohdíkovská č. 24, 

ul. Gagarinova č. 11 a č. 13 a ul. Temenická č. 35,  a  Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. v případě chráněných 

bytů na adrese Šumperk, Temenická č. 104, a to na základě rámcových smluv uzavřených s městem Šumperkem, 

• pokud nejsou výše uvedení poskytovatelé soc. služeb schopni vzhledem k provozním možnostem, popř. typu 

poskytované služby zajistit péči o potřebnou osobu, zajistí tuto službu v koordinaci s uživatelem služby od jiného 

poskytovatele. 

Žadatel - občan ČR nebo občan jiného státu s platným povolením k trvalému pobytu na území ČR, který se uchází o nájem bytu: 

• v případě bytu v domech zvláštního určení: 

o je svéprávný nebo je mu ustanoven opatrovník, 

o nemá závazky vůči městu Šumperku, ani dluhy na nájemném nebo službách spojených s užíváním bytu ve svém 

faktickém nebo trvalém bydlišti (v případě žadatele, který o byt žádá společně se svým manželem, partnerem, musí 

tuto podmínku splňovat všechny osoby, které budou společně s žadatelem bydlet), 

o je příjemcem příspěvku na péči nebo má podanou žádost o příspěvek na péči, nebo je ve věku 75 let a starší, proto 

lze předpokládat, že péči bude potřebovat pro postupné ubývání soběstačnosti a zhoršování zdravotního stavu, 

o je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu II. nebo III. stupně, 

o prokáže, že jeho příjmy postačují k úhradě nájemného, služeb spojených s užíváním bytu a sociálních služeb, 

o nemá v péči nezletilé dítě, 

• v případě bytu zvláštního určení: 

o je svéprávný nebo je mu ustanoven opatrovník, popř. nezletilé dítě zastoupené zákonným zástupcem a je osobou, 

jejíž zdravotní stav odůvodňuje přidělení bytu, který slouží osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 

o nemá závazky vůči městu Šumperku, ani dluhy na nájemném nebo službách spojených s užíváním bytu ve svém 

faktickém nebo trvalém bydlišti (v případě žadatele, který o byt žádá společně se svým manželem, partnerem, musí 

tuto podmínku splňovat všechny osoby, které budou společně s žadatelem bydlet), 

o je příjemcem příspěvku na péči nebo má podanou žádost o příspěvek na péči, 

o je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu II. nebo III. stupně, 

o prokáže, že jeho příjmy postačují k úhradě nájemného, služeb spojených s užíváním bytu a sociálních služeb, 

• v případě chráněného bytu: 

o je svéprávný nebo je mu ustanoven opatrovník, 

o nemá závazky vůči městu Šumperku, ani dluhy na nájemném nebo službách spojených s užíváním bytu ve svém 

faktickém nebo trvalém bydlišti, 

o jeho zdravotní stav a sociální poměry odůvodňují potřebu poskytování sociálních služeb, 

o je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu II. nebo III. stupně, 

o prokáže, že jeho příjmy postačují k úhradě nájemného, služeb spojených s užíváním bytu a sociálních služeb 

Odbor SOC - odbor sociálních věcí Městského úřadu Šumperk 

Odbor MJP - odbor majetkoprávní Městského úřadu Šumperk 

RM - Rada města Šumperka 
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Správní obvod – území obce s rozšířenou působností dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním 

úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů 

Historie dokumentu: 

Verze 

dokumentu: 
Ze dne: 

Změna nabývá 

účinnosti dne: 

Změna 

schválena usn. 

RM č. 

Změna 

na straně: 
Popis změny: 

001 17.03.2014 -  - první verze dokumentu 

002 20.10.2016 21.10.2016 2431/16 

1 oprava chybného textu a doplnění textu 

2 
doplnění textu, oprava názvu společnosti, upřesnění a rozšíření podmínek 

pro podání žádosti 

3 doplnění textu pro upřesnění přílohy č. 2 

5 
krok 1. - upřesnění podmínek pro přijetí žádosti manželů a stanovení doby 

platnosti předkládaných příloh /příloha č. 4 a č. 5/ 

6 krok č. 5 - doplněn důvod pro vyřazení z evidence žadatelů o chráněný byt 

7 

změny popisu v kroku 6.: 

- doplněn způsob hodnocení žádosti manželské nebo partnerské dvojice 

- vypuštěn podmínka pro hodnocení žádosti  

- doplněna podmínka pro žádost o chráněný byt 

- doplněna podmínka pro žadatele s vyšším stupněm závislosti 

9 
úprava kroku č. 18 – předání bytu do užívání 

definování nového kroku č. 19 – užívání bytu ev, výměna bytu 

10 přidán krok č. 20 

12 -  14 definován nový proces -  přidělování nebytových prostor 

Příloha č. 2 nově definována 

Příloha č. 3 nově definována 

Příloha č. 4 upravena 

003 02.05.2019 10.05.2019  

2 změna názvu společnosti 

5 upřesnění podkladů pro žádost 

10 -11 upřesnění názvu dokumentu krok 10 a 11 

11 -13 

změna procesu přidělování nebytových prostor 

- doplněna kritéria pronájmu nebytových prostor 

- upřesnění podkladů pro žádost 

- upraven postup při projednávání žádosti 

 

14 rozšíření popisu zodpovědností sociálního pracovníka  

Příloha č. 3 upravena 

Příloha č. 4 upravena 

Příloha č. 5 upravena 

004 10.2.2022 11.02.2022 3875/22 Příloha č. 3 změna kontaktní adresy pověřence pro ochranu osobních údajů 
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1. Proces přidělování bytů v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení a chráněných bytů v majetku města 

1.1. Popis postupu/procesu – formou grafického schématu 

 

Začátek

1.

Podání 

žádosti

2.

Evidence 

žádosti

Příloha č. 3, 4, 5 

Formulář Žádost 

o přidělení nájmu 

bytu + vyjádření 

ošetřujícího lékaře 

+ potvrzení o 

bezdlužnosti

Směrnice 

Spisový a 

skartační 

řád

3.

Provedení 

sociálního 

šetření

4.

Splňuje 

žadatel(ka) 

podmínky?

6.

Hodnocení a 

stanovení 

pořadí žádosti

ANO

5.

Informování

žadatele(ky)

o vyřazení

z evidence

NE

8.

Došlo u 

žadatele(ky) 

k závažným 

změnám?

9.

Informování 

o závažných 

změnách

7.

Zařazení 

žádosti

do pořadníku

Pořadník

10.

Oznámení

o volném 

bytě

NE 1.

1.

11.

Oslovení 

žadatele(ky)

s nejvyšším 

počtem bodů

13.

Informování 

žadatele(ky)

o vyřazení

z evidence

12.

Odmítl oslovený 

žadatel(ka) nájem 

nabízeného bytu?

14.

Schválení 

poskytnutí 

nájmu bytu

v RM

15.

Zaslání 

oznámení

o přidělení 

nájmu bytu

16.

Uzavřel 

žadatel(ka) 

nájemní 

smlouvu?

NE

17.

Informování 

poskytovatele 

soc. služeb

ANO

19.

Užívání bytu

ev. výměna 

bytu

20.

Ukončení 

nájemního 

vztahu

Konec

Příloha č. 2 

Rozhodující 

ukazatele pro 

hodnocení 

žádosti o nájem 

bytu

ANO

NE

ANO

18.
Předání 

bytu
do užívání
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1.2. Popis postupu/procesu – formou slovního popisu jednotlivých kroků 

 

Krok Název a detailní popis aktivity (kroku procesu 
Zpracovatel 

aktivity 

Vstup 

aktivity 

Povinné 

termíny/doba 

trvání aktivity 

Výstup 

aktivity 

(Spolu)účastník 

kroku: 

R=Rozhoduje/ 

K=Konzultuje/ 

I=Informován 

Následný 

krok 

1. 

Podání žádosti 
Žadatel(ka), který(á) se uchází o nájem bytu v domech 

zvláštního  určení, bytu zvláštního určení (bezbariériový byt) 

a chráněného bytu má právo podat si žádost na odboru SOC. 

Žádost o přidělení nájmu bytu podává žadatel(ka)  

na předtištěném formuláři, který je dostupný na odboru SOC 

a na internetových stránkách www.sumperk.cz v sekci 

Občan\životní situace\socialní věci. Žádost si mohou podat 

rovněž manželé a partneři, popř. další osoby, které chtějí 

s žadatelem(kou) bydlet. 

K žádosti žadatel(ka) doloží: 

• vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele ne starší 1 

měsíce, o které si žádá sám na vlastní náklady (viz příloha 

č. 4), 

• potvrzení o bezdlužnosti ne starší 1 měsíce (viz příloha 

č. 5). 

K žádosti žadatel(ka) předloží: 

• rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo usnesení 

o přerušení řízení o příspěvku na péči (nevyžaduje se 

u osob starších 75 let), 

• doklad o druhu důchodu a jeho výši, 

• průkaz osoby se zdravotním postižením. 

Nájem bytů v domech zvláštního určení 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. Ke zlepšení kvality života seniorů a osob 

se zdravotním postižením přispívá poskytování sociálních 

služeb v souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

a platnou prováděcí vyhláškou. 

žadatel(ka) formulář  žádost K=soc. pracovníkem  2. 

2. 
Evidence žádostí 
Žádosti o nájem bytu eviduje odbor SOC. 

soc. pracovník  žádost 
do 7 dnů od  

podání žádosti  
evidovaná žádost  3. 

3. 
Provedení sociálního šetření 
Soc. pracovník provede sociální šetření zaměřené 

na posouzení celkových sociálních poměrů žadatele(ky) a 

soc. pracovník 
evidovaná 

žádost 

do 30 dnů od 

podání žádosti 
  4. 

http://www.sumperk.cz/
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Krok Název a detailní popis aktivity (kroku procesu 
Zpracovatel 

aktivity 

Vstup 

aktivity 

Povinné 

termíny/doba 

trvání aktivity 

Výstup 

aktivity 

(Spolu)účastník 

kroku: 

R=Rozhoduje/ 

K=Konzultuje/ 

I=Informován 

Následný 

krok 

osob, které budou s žadatelem(kou) bydlet. Posuzují se 

zejména současné bytové podmínky, osamělost, využívání 

sociálních služeb, schopnost hradit náklady spojené 

s bydlením a sociálními službami. Soc. pracovník může 

požádat žadatele(ku) o doklady potvrzující uvedené 

skutečnosti, žadatel(ka) je povinen doklady doložit. 

4. Splňuje žadatel podmínky? soc. pracovník žádost  

jednoznačné 

určení, zda žadatel 

splňuje podmínky 

či nikoliv 

 
ANO – 6. 

NE – 5. 

5.  

Informování žadatele(ky) o vyřazení z evidence 
1. Žadatel(ka) je o vyřazení z evidence žadatelů písemně 

informován. 

2. Žádost se vyřadí z evidence: 

a) nesplňuje-li žadatel podmínky pro podání žádosti dle této 

směrnice, 

b) na vlastní žádost žadatele(ky), 

c) nebude-li žadatel(ka) ve lhůtě do 30 dnů reagovat 

na písemnou výzvu k aktualizaci nebo doplnění své 

žádosti, 

d) zjistí-li se, že žadatel(ka) při podání, potvrzení nebo změně 

své žádosti uvedl záměrně nesprávné údaje, které ho(ji) 

neoprávněně zvýhodní, 

e) v případě úmrtí žadatele(ky), 

f) jedná-li se o osobu postiženou psychózami a jinými 

psychiatrickými poruchami, jako jsou  rysy 

nesnášenlivosti a asociálního jednání, alkoholismus, 

toxikomanie, pod jejichž vlivem by bylo narušeno 

kolektivní soužití nebo osoby trpícími infekčními 

chorobami  (pro vyřazení žádosti z těchto důvodů je nutné 

písemné potvrzení ošetřujícího lékaře), 

g) v případě, že před přidělením bytu pominou zdravotní 

důvody, případně nastane zhoršení zdravotního stavu a 

žadatel(ka) je trvale upoután(a) na lůžko nebo potřebuje 

24 hodinový dohled (pro vyřazení žádosti z těchto důvodů 

je nutné písemné potvrzení ošetřujícího lékaře), 

h) v případě, kdy zdravotní stav žadatele(ky) o chráněný byt 

nebude odpovídat požadavkům pro poskytování sociální 

služby, 

soc. pracovník 

žádost 

nesplňující 

podmínky 

do 7 dnů od 

zjištění, že žadatel 

nesplňuje 

podmínky 

informování 

žadatele 
K= ved. odboru SOC  Konec 
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Krok Název a detailní popis aktivity (kroku procesu 
Zpracovatel 

aktivity 

Vstup 

aktivity 

Povinné 

termíny/doba 

trvání aktivity 

Výstup 

aktivity 

(Spolu)účastník 

kroku: 

R=Rozhoduje/ 

K=Konzultuje/ 

I=Informován 

Následný 

krok 

i) v případě, že přijetí žadatele(ky) na základě sociálního 

šetření nedoporučí odbor sociálních věcí MěÚ. 

Výjimka: Ve výjimečných případech může odbor SOC zařadit 

do evidence žádost žadatele(ky), který nesplňuje podmínky 

pro podání žádosti dle této směrnice. 

6. 

Hodnocení a stanovení pořadí žádosti 
Evidované žádosti o nájem bytu se postupně seřazují 

do pořadníku podle počtu bodů přiřazených na základě 

kriterií uvedených v příloze č. 2, a to ve třech samostatných 

seznamech, byty v domech zvlášního určení, byty zvláštního 

určení a byty chráněného bydlení. Je-li počet bodů stejný 

pro více žádostí, řadí se tyto žádosti podle data podání. 

V případě manželské nebo partnerské dvojice se 

do pořadníku zařadí hodnocení s nejvyšším počtem bodů. 

V případě žádostí o chráněný byt se vyžaduje stanovisko 

Centra sociálních služeb Pomněnka, z.ú., zda zdravotní stav 

žadatele odpovídá požadavkům pro poskytování sociální 

služby – podporované bydlení. 

U žadatelů o byt v domě zvláštního určení, kteří byli 

posouzeni jako osoby závislé na pomoci jiné osoby ve III. 

nebo IV. stupni závislosti, avšak nepotřebují komplexní 

ústavní péči, musí být prokázáno, že mimo pracovní dobu 

pečovatelské služby jsou schopni si zajistit základní životní 

potřeby sami nebo s pomocí jné fyzické osoby, případně jiné 

sociální služby. Z uvedeného důvodu bude požádán 

poskytovatel sociálních služeb v předmětných domech 

o vyjádření. 

Výjimka: bydlí-li žadatel(ka) o přidělení bytu v domě 

zvláštního určení v ulici Bohdíkovské 24, Gagarinově 11, 13 

nebo Temenické 35, v bytě zvláštního určení v ulici 

Temenické 109 nebo chráněném bytě v ulici Temenické 104 

a podmínky pro užívání tohoto bytu pominuly, bude jeho 

žádost  řešena přednostně, splňuje-li další podmínky 

pro přidělení bytu v domě zvláštního určení. 

soc. pracovník 
žádost splňující 

podmínky 

do 7 dnů od 

provedení 

hodnocení  

pořadník žádosti  7. 

7. 
Zařazení žádosti do pořadníku 
Na aktuální pořadí v pořadníku se lze informovat na odboru 

SOC. 

soc. pracovník 
žádost splňující 

podmínky 

do 7 dnů od 

provedení 

hodnocení 

pořadník  8. 

8. 
Došlo u žadatele(ky) k závažným změnám? 

 
soc. pracovník   

jednoznačné 

určení, zda došlo 
 

ANO – 9. 

NE – 10. 
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Krok Název a detailní popis aktivity (kroku procesu 
Zpracovatel 

aktivity 

Vstup 

aktivity 

Povinné 

termíny/doba 

trvání aktivity 

Výstup 

aktivity 

(Spolu)účastník 

kroku: 

R=Rozhoduje/ 

K=Konzultuje/ 

I=Informován 

Následný 

krok 

k závažným 

změnám či nikoliv 

 

9. 

Informování o závažných změnách  

Dojde-li po bodovém ohodnocení žádosti k závažným 

změnám na straně žadatele(ky) (např. zdravotního stavu, 

způsobu bydlení apod.), musí žadatel(ka) ve lhůtě do 15 dnů 

od doby, kdy změna nastala, písemně informovat odbor SOC. 

žadatel závažná změna 

do 15 dnů 

od doby, kdy 

změna nastala 

podání informace K=soc. pracovníkem 4. 

10. 
Oznámení o volném bytě 
Po uvolnění bytu obdrží odbor SOC od odboru MJP oznámení 

o volném bytě. 

zaměstnanec 

odboru MJP 
volný byt 

do 30 dnů od 

uvolnění bytu 

oznámení o 

uvolnění bytu 
 11. 

11. 

Oslovení žadatele(ky) s nejvyšším počtem bodů 
Soc. pracovník osloví (osobně, telefonicky, e-mailem, 

písemně) s nabídkou nájmu bytu žadatele(ku) s nejvyšším 

počtem bodů. 

Soc. pracovník koordinuje s potencionálním nájemcem bytu 

a odborem MJP prohlídku dotčeného bytu. 

O projednání nabízeného nájmu bytu a o výsledném 

stanovisku žadatele(ky) je sepsán protokol. 

soc. pracovník 

pořadník +  

oznámení o 

uvolnění bytu 

do 7 dnů od 

obdržení hlášení o 

volném bytě 

protokol o 

projednání 

K=zaměstnancem odd. 

správy majetku odboru 

MJP 

K= ved. odboru soc. 

12. 

12. 
Odmítl oslovený žadatel(ka) nájem nabízeného 

bytu? 
soc. pracovník 

protokol 

o projednání 

do 15 dnů od 

odmítnutí nájmu 

nabízeného bytu  

jednoznačné 

určení, zda 

oslovený žadatel 

odmítl či nikoliv 

I= ved. odboru SOC 
ANO – 13. 

NE – 14. 

13. 

Informování žadatele(ky) o vyřazení z evidence  
Žadatel(ka) je o vyřazení z evidence žadatelů písemně 

informován(a). 

3. Žádost se vyřadí z evidence: 

• v případě, že bez vážných důvodů žadatel(ka) odmítne  

uzavřít nájemní smlouvu na byt přiměřený jeho žádosti, 

• v případě, že bez vážných důvodů do 30 dnů ode dne 

doručení oznámení o přidělení nájmu bytu nájemní 

smlouvu neuzavře (např. zdravotní důvody, hospitalizace). 

Možnost uzavření nájemní smlouvy v tomto případě 

zaniká. 

soc. pracovník  

do 7 dnů od 

sepsání protokolu 

o odmítnutí 

nabízeného bytu 

nebo od marného 

uplynutí lhůty pro 

uzavření nájemní 

smlouvy 

protokol o jednání K= ved. odboru 11. 

14. Schválení poskytnutí nájmu bytu v RM soc. pracovník 
protokol 

o jednání 

dle termínů 

jednání RM  
usnesení RM  15. 
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Krok Název a detailní popis aktivity (kroku procesu 
Zpracovatel 

aktivity 

Vstup 

aktivity 

Povinné 

termíny/doba 

trvání aktivity 

Výstup 

aktivity 

(Spolu)účastník 

kroku: 

R=Rozhoduje/ 

K=Konzultuje/ 

I=Informován 

Následný 

krok 

15. Zaslání oznámení o přidělení nájmu bytu soc. pracovník usnesení RM 

do 7 dnů od 

zveřejnění 

usnesení RM 

zaslané oznámení  16. 

16. 

Uzavřel žadatel(ka) nájemní smlouvu? 
Po schválení poskytnutí nájmu bytu RM uzavře 

s žadatelem(kou) odbor MJP nájemní smlouvu, zpravidla 

na dobu určitou, a to na období jednoho roku. 

odd. správy 

majetku odboru 

MJP 

 

do 30 dnů 

od zaslání 

oznámení 

jednoznačné 

určení, zda žadatel 

nájemní smlouvu 

uzavřel či nikoliv 

I= soc. pracovníka 
ANO – 17. 

NE -  13. 

17. 

Informování poskytovatele soc. služeb 
Soc. pracovník písemným sdělením informuje poskytovatele 

sociálních služeb o termínu uzavření nájemní smlouvy 

s nájemcem bytu. 

soc. pracovník 
uzavřená 

nájemní smlouva 

do 7 dnů od 

obdržení 

informace o 

uzavření nájemní 

smlouvy  

  18. 

18. Předání bytu do užívání 
odd. správy 

majetku odboru 

MJP 

nájemní smlouva  předávací protokol K=soc. pracovníkem 19. 

19. 

Užívání bytu ev. výměna bytu 
Nájemce bytu je povinen se po celou dobu nájmu řídit 

pravidly pro poskytování sociálních služeb v domech 

zvláštního určení, bytech zvláštního určení a chráněných 

bytech, danými poskytovateli sociálních služeb. 

Pokud bude byt řádně užíván a budou plněny povinnosti 

vyplývající z nájemní smlouvy, bude nájemní smlouva 

s nájemcem bytu dále prodlužována. 

Žadatel má možnost v odůvodněných případech požádat 

odbor SOC o rozšíření stávající nájemní smlouvy o osobu 

blízkou, která však musí splňovat podmínky pro poskytnutí 

nájmu bytu zvláštního určení. Každou takovou žádost 

projedná odbor SOC a podává návrh řešení k rozhodnutí RM. 

Výměna bytu 

V případě, že nájemce požádá o výměnu bytu, lze vyhovět 

pouze tehdy, že žádný z žadatelů vedených v pořadníku 

žádostí o předmětné byty neprojeví zájem o uvolněný byt. 

Do žádosti (tiskopis není předepsán) uvede adresu objektu a 

velikost bytu, o který má zájem. 

Evidence žádostí o výměnu bytu je vedena na odboru SOC. 

POZOR: V případě, že žadatel o výměnu nabídnutý byt 

odmítne, bude z evidence žádostí vyřazen. 

žadatel nájemní smlouva   K=soc. pracovníkem 20. 
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Krok Název a detailní popis aktivity (kroku procesu 
Zpracovatel 

aktivity 

Vstup 

aktivity 

Povinné 

termíny/doba 

trvání aktivity 

Výstup 

aktivity 

(Spolu)účastník 

kroku: 

R=Rozhoduje/ 

K=Konzultuje/ 

I=Informován 

Následný 

krok 

20. 

Ukončení nájemního vztahu 
V případě porušování dobrých mravů v domě ze strany 

nájemce, špatné platební morálky apod., může být nájemní 

smlouva s nájemcem ukončena. V ostatních případech se 

ukončení nájemního vztahu řídí příslušnými právními 

předpisy. 

odd. správy 

majetku odboru 

MJP 

  volný byt I=odbor SOC KONEC 

1.3. Popis postupu/procesu – formou popisu zodpovědností jednotlivých účastníků procesu 

Žadatel(ka) 

• podává žádost o nájem bytu včetně povinných příloh (viz krok 1), 

• dokládá na žádost soc. pracovníka doklady k posouzení celkových sociálních poměrů (viz krok 3), 

• písemně informuje odbor SOC o závažných změnách (viz krok 8, 9), 

• uzavírá nájemní smlouvu po přidělení nájmu bytu (viz krok 16), 

• užívá byt v souladu s pravidly pro poskytování sociálních služeb v domech zvláštního určení, bytech zvláštního určení a chráněných bytech 

může v odůvodněných případech požádat o rozšíření stávající nájemní smlouvy ev. o výměnu bytu (viz krok 19). 

 

Sociální pracovník 

• eviduje žádost o nájem bytu (viz krok 2), 

• provádí sociální šetření (viz krok 3), 

• posuzuje splnění podmínek k podání žádosti (viz krok 4), 

• informuje žadatele o vyřazení žádosti z evidence žadatelů (viz krok 5, 13), 

• hodnotí a stanovuje pořadí žádostí (viz krok 6), 

• zařazuje žádost do pořadníku (viz krok 7),  

• oslovuje žadatele s nabídkou nájmu bytu (viz krok 11), 

• sepisuje protokol o výsledném stanovisku žadatele k nabídce nájmu bytu (viz krok 11), 

• koordinuje s potencionálním nájemcem bytu prohlídku dotčeného bytu (viz krok 11), 

• zpracovává materiál pro jednání RM (viz krok 14), 

• zasílá žadateli oznámení o přidělení nájmu bytu (viz krok 15), 

• informuje poskytovatele sociálních služeb o termínu uzavření nájemní smlouvy s nájemcem bytu (viz krok 17), 

• eviduje žádosti o výměnu byt (viz krok 19). 
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Odd. správy majetku odboru MJP 

• zasílá oznámení o uvolnění bytu (viz krok 10), 

• uzavírá nájemní smlouvu s žadatelem (viz krok 16), 

• prodlužuje nájemní smlouvu s nájemcem (viz krok 19), 

• ukončuje nájemní smlouvu s nájemcem (viz krok 20). 

 

2. Proces přidělování nebytových prostor v objektu Temenická 109, Šumperk 

2.1. Popis postupu/procesu – formou grafického schématu 

 

Začátek

1.

Podání 

žádosti

3.

Posouzení 

žádosti

4.

Splňuje 

žadatel(ka) 

kritéria?

7.

Oznámení

o volném 

nebytovém 

prostoru

8.

Oslovení 

žadatele(ky)

na 1. místě

v pořadníku

9.

Schválení 

uzavření 

nájemní 

smlouvy v RM

10.

Uzavření 

nájemní 

smlouvy a 

předání do 

užívání

11.

Užívání 

nebytového 

prostoru

12.

Ukončení 

nájemní 

smlouvy

Konec

5.

Písemné 

informování 

žadatele(ky)

o nezařazení

do evidence

NE

6.

Zařazení

do 

pořadníku

ANO

2.

Evidence 

žádosti

 

2.2. Popis postupu/procesu – formou slovního popisu jednotlivých kroků 

 

Krok Název a detailní popis aktivity (kroku procesu 
Zpracovatel 

aktivity 

Vstup 

aktivity 

Povinné 

termíny/doba 

trvání aktivity 

Výstup 

aktivity 

(Spolu)účastník 

kroku: 

R=Rozhoduje/ 

K=Konzultuje/ 

I=Informován 

Následný 

krok 

1. 

Podání žádosti 
V objektu Temenická 109, Šumperk se nachází 9 garáží 

s dílnami. Žádosti o nájem se podávají na odboru SOC, 

tiskopis není předepsán. 

Kritéria pronájmu nebytových prostor: 

• žadatel(ka) má uzavřenou nájemní smlouvu k bytu 

v témže objektu, 

• žadatel(ka) je osobou se zdravotním postižením 

pohybového nebo nosného ústrojí, 

• žadatel(ka) je vlastníkem nebo provozovatelem 

motorového vozidla, 

žadatel žádost  evidence žádostí  2. 
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Krok Název a detailní popis aktivity (kroku procesu 
Zpracovatel 

aktivity 

Vstup 

aktivity 

Povinné 

termíny/doba 

trvání aktivity 

Výstup 

aktivity 

(Spolu)účastník 

kroku: 

R=Rozhoduje/ 

K=Konzultuje/ 

I=Informován 

Následný 

krok 

• žadatel(ka) vlastní řidičský průkaz, pokud řidičem není, 

může se přihlížet k osobě žijící s žadatelem ve společné 

domácnosti nebo osobě blízké, která je oprávněna 

k řízení motorového vozidla. 

K žádosti žadatel(ka) předloží: 

• průkaz ZTP nebo ZTP/P, 

• velký technický průkaz, 

• platný řidičský průkaz osoby, která je oprávněnan k řízení. 

2. 
Evidence žádosti 
Žádosti o nájem nebytových prostor eviduje odbor SOC. 

soc. pracovník žádost 
do 7 dnů 

od podání žádosti 
evidovaná žádost  3. 

3. Posouzení žádosti soc. pracovník žádost   K= ved. odboru SOC 4. 

4. Splňuje žadatel(ka) kritéria? soc. pracovník žádost  

jednoznačné 

určení, zda 

žadatel(ka) splňuje 

kritéria či nikoliv 

 
ANO – 6. 

NE – 5. 

5. 
Písemné informování žadatele(ky) o nezařazení 

do evidence 
soc. pracovník 

žádost 

nesplňující 

kritéria 

do 7 dnů od 

zjištění, že 

žadatel(ka) 

nesplňuje 

podmínky 

písemné 

Informování 

žadatele 

o nezařazení 

do evidence 

 Konec 

6. 
Zařazení do pořadníku 
Žádosti se řadí do pořadníku podle data podání. 

soc. pracovník 
žádost splňující 

kritéria 
 pořadník žádostí  7. 

7. 

Oznámení o volném nebytovém prostoru 
Po zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory 

v objektu Temenická 109, Šumperk obdrží odbor SOC 

od odboru MJP oznámení o uvolnění nebytového prostoru. 

odd. správy 

majetku odb. 

MJP 

volný nebytový 

prostor 

do 15 dnů od 

sejmutí z úřední 

desky 

oznámení o 

uvolnění 

nebytového 

prostoru 

I=soc. pracovník  8. 
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Krok Název a detailní popis aktivity (kroku procesu 
Zpracovatel 

aktivity 

Vstup 

aktivity 

Povinné 

termíny/doba 

trvání aktivity 

Výstup 

aktivity 

(Spolu)účastník 

kroku: 

R=Rozhoduje/ 

K=Konzultuje/ 

I=Informován 

Následný 

krok 

8. 

Oslovení žadatele(ky) na prvním místě 

v pořadníku 
Soc. pracovník osloví (osobně, telefonicky, e-mailem, 

písemně) s nabídkou nájmu nebytových prostor 

žadatele(ku), který(á) je na prvním místě v pořadníku.  

O projednání nabízeného nebytového prostoru a 

o výsledném stanovisku žadatele(ky) je sepsán protokol. 

soc. pracovník 

pořadník + 

oznámení o 

uvolnění 

nebytového 

prostoru 

do 7 dnů od 

obdržení oznámení 

o uvolněném 

nebytovém 

prostoru 

protokol o 

projednání 

I=odd. správy majetku 

odboru MJP 

I= odbor SOC 
9. 

9. Schválení uzavření nájemní smlouvy v RM 
odd. správy 

majetku odb. 

MJP 

protokol o 

projednání 

dle termínu 

jednání RM 
usnesení RM  10. 

10. 

Uzavření nájemní smlouvy a předání do užívání 
Po schválení nájmu nebytového prostoru RM uzavře 

s žadatelem(kou) odd. správy odb. MJP nájemní smlouvu a 

předá žadateli(ce) nebytový prostor do užívání. 

odd. správy 

majetku odboru 

MJP 

smlouva o nájmu 

nebytových 

prostor 

do 30 dnů 

od zaslání 

oznámení 

předávací protokol  11. 

11. 
Užívání nebytového prostoru 
Práva a povinnosti nájemce vyplývají z nájemní smlouvy. 

nájemce 

smlouva o nájmu 

nebytových 

prostor a 

předávací 

protokol 

dle smlouvy 

o nájmu 

nebytových prostor 

  12. 

12. 
Ukončení nájemní smlouvy 
Ukončení nájemního vztahu se řídí příslušnými právními 

předpisy. 

odd. správy 

majetku odb. 

MJP 

  

dohoda o zániku 

nájmu nebytových 

prostor 

výpověď 

I-odb. SOC Konec 

2.3. Popis postupu/procesu - formou popisu zodpovědností jednotlivých účastníků procesu 

Žadatel(ka) 

• podává žádost o nájem nebytového prostoru (viz krok 1, proces 2), 

• uzavírá nájemní smlouvu po přidělení nebytového prostoru (viz krok 10). 

Sociální pracovník 

• eviduje žádost o nájem nebytových prostor (viz krok 2), 

• posuzuje splnění podmínek k podání žádosti (viz krok 3), 
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• rozhoduje o tom, zda žadatel(ka) splňuje kritéria či nikoliv (viz krok 4), 

• informuje žadatele(ku) o vyřazení žádosti z evidence žadatelů (viz krok 5), 

• zařazuje žádosti o nájem nebytových prostor do pořadníku (viz krok 6), 

• oslovuje žadatele s nabídkou nájmu nebytových prostor (viz krok 8), 

• sepisuje protokol o výsledném stanovisku žadatele(ky) k nabídce nájmu nebytových prostor (viz krok 8). 

Oddělení správy majetku odboru MJP 

• zasílá oznámení o volném nebytovém prostoru (viz krok 7), 

• zpracovává materiál pro jednání RM (viz krok 9), 

• uzavírá nájemní smlouvu s žadatelem o nájem nebytového prostoru (viz krok 10). 

 

 

3. Shrnutí odkazů na interní a externí dokumentaci (šablony a formuláře atd.)  

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

• směrnice Spisový a skartační řád MěÚ, MP a JSDH 
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Seznam domů zvláštního určení, bytů zvláštního určení a chráněných bytů 

 

 

 

Druh zařízení 

počet bytů 

1+1/z toho 

BB* 

počet bytů 

2+1/ 

z toho BB 

počet bytů 

3+1/z toho 

BB 

Dům s pečovatelskou službu TEREZA Šumperk, 

Gagarinova 11-13 
34 1 1 

Dům s pečovatelskou službou ALŽBĚTA Šumperk, 

Temenická 35 
24/4 12/2 0 

Dům s pečovateskou službou MARKÉTA Šumperk, 

Bohdíkovská 24 
27/6 6 0 

Byty zvláštního určení v domě s komplexním zařízením 

pro zdravotně postižené občany Šumperk, Temenická 

109 

5/5 13/13 6/6 

Dům s byty chráněného bydlení Šumperk, Temenická 

104 
8/8 0 0 

 

 

*BB – bezbariérový byt 
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V případě rovnosti bodů je rozhodující datum podání žádosti. 

 

Šetření u žadatele a bodové ohodnocení provedla dne: 

 

 

 ……………………………………………………………………… 

 Jméno, příjmení a podpis 

 Rozhodující ukazatele pro hodnocení žádosti o nájem bytu 
bodové 

hodnocení 

1. 

Žadatel má trvalé bydliště ve městě Šumperku: 

➢ do 1 roku 

➢ do 5 let 

➢ do 10 let 

➢ nad 10 let 

Žadatel má trvalé bydliště v rámci správního obvodu města Šumperka. 

Žadatel má trvalé bydliště mimo správní obvod města Šumperka. 

 

ano/ne 

ano/ne 

ano/ne 

ano/ne 

ano/ne 

ano/ne 

 

5 b. 

10 b. 

20 b. 

25 b. 

5 b. 

0 b. 

2. 

Žadatel je příjemcem příspěvku na péči v: 

➢ bez příspěvku na péči, starší 75-ti let 

➢ I. stupni závislosti 

➢ II. stupni závislosti 

➢ III. stupni závislosti 

➢ IV. stupni závislosti 

 

ano/ne 

ano/ne 

ano/ne 

ano/ne 

ano/ne 

 

10 b. 

10 b. 

20 b. 

30 b. 

30 b. 

3. 

Péči o žadatele v současné době zajišťuje: 

➢ poskytovatel sociálních služeb 

➢ osoba blízká 

➢ asistent sociálních péče 

 

ano/ne 

ano/ne 

ano/ne 

 

30 b. 

10 b. 

10 b. 

4. 

Žadatel je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením (OZP): 

➢ průkaz TP 

➢ průkaz ZTP 

➢ průkaz ZTP/P 

 

ano/ne 

ano/ne 

ano/ne 

 

5 b. 

10 b. 

15 b. 

5. 

Žadatel rodinné příslušníky – manžel/ka, partner/ka, děti, rodiče, sourozenci:  

➢ nemá 

➢ bydlí nad 20 km od místa jeho bydliště 

➢ bydlí do 20 km od jeho bydliště 

➢ bydlí v místě jeho bydliště 

 

ano/ne 

ano/ne 

ano/ne 

ano/ne 

 

20 b. 

10 b. 

5 b. 

0 b. 

6. 
Žadatel bydlí v ……… podlaží (přízemí = 1. nadzemní podlaží) 

Není-li v domě výtah, od 2 podlaží 5 b., za každé podlaží) 
  

… b. 

7. 

Žadatel používá k pohybu kompenzační pomůcku usnadňující pohyb: 

➢ invalidní vozík 

➢ berle (podpažní, francouzské hole) 

 

ano/ne 

ano/ne 

 

15 b. 

10 b. 

8. 

O bezbariérový byt žádá: 

➢ sama osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P 

➢ nezletilé dítě, které je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, kdy jeden z rodičů 

je držitelem průkazu OZP 

➢ nezletilé dítě, které je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P 

 

ano/ne 

ano/ne 

 

ano/ne 

 

20 b. 

10 b. 

 

10 b. 

9. 

Zvláštní důvody zjištěné sociálním šetřením: 

➢ rodinného charakteru (neshody, domácí násilí) 

➢ ostatní důvody (v dosahu nejsou sociální služby, ztráta bydlení) 

➢ nezjištěny 

 

ano/ne 

ano/ne 

ano/ne 

 

15 b. 

10 b. 

0 b. 

celkem bodů  
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Město Šumperk 

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

www.sumperk.cz 

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NÁJMU BYTU 

v domě zvláštního určení, bytu zvláštního určení nebo chráněného bytu 

v majetku města Šumperka 
 

 

Žadatel(ka): 

Příjmení: Jméno: 

Datum narození: Rodinný stav: 

Trvalý pobyt: 

Skutečný pobyt: 

Telefon: E-mail: 

Druh důchodu a jeho výše: 
Za odbor SOC ověřil/a: 

Příspěvek na péči ve stupni:                ve výši: 
Za odbor SOC ověřil/a: 

Průkaz osoby se zdravotním postižením: 
Za odbor SOC ověřil/a: 

Zástupce žadatele(ky) 
Poznámka: Vyplňte pouze v případě, že žádost podává zástupce žadatele(ky) (zákonný zástupce, jiná fyzická osoba, které 

byla nezletilá osoba rozhodnutím příslušného orgánu svěřena do péče, zmocněnec, opatrovník). 

Příjmení: Jméno: 

Datum narození: 

Trvalý pobyt: 

Skutečný pobyt: 

Telefon: E-mail: 

 

 

Dosavadní způsob bydlení: 
  

obecní byt, družstevní byt, byt v osobním vlastnictví, rodinný dům, podnájem, ubytovna, chráněné 

bydlení, domov pro seniory, domov pro osoby se zdrav. postižením* 
  

Žádám o přidělení nájmu (požadované označte křížkem): 

□  bytu v domě zvláštního určení (dům s pečovatelskou službou) o velikosti: 

□  bytu zvláštního určení (bezbariérový byt) o velikosti: 

□  chráněného bytu: 
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Do bytu se nastěhuji: sám - s dalšími osobami* 

Počet osob, se kterými bude žadatel/ka bydlet: 

 

Důvod podání žádosti 

 

Rodinný příslušník nebo osoba, která má být informována o žadateli(ce) (nepovinný údaj): 

Jméno a příjmení: vztah k žadateli(ce): 

Adresa: 

Telefon: E-mail: 

 

 

Prohlášení žadatele(ky): 

Prohlašuji, že péči o mou osobu poskytuje: 

• osoba blízká …………………………………………………………………………………………………………………… 

• asistent sociální péče ……………………………………………………………………………………………………… 

• poskytovatel sociálních služeb ………………………………………………………………………………………… 

• nikdo 

(Poznámka: nutno uvést jméno a příjmení pečující osoby nebo název poskytovatele) 

Prohlašuji, že jsem hlášen nepřetržitě k trvalému pobytu v Šumperku od …………………………………. 

a tento k dnešnímu dni trvá. 

(Poznámka: vyplňují pouze žadatelé s trvalým pobytem v Šumperku) 

 

K žádosti je nutné doložit: 

• vyjádření lékaře o zdravotním stavu ne starší 1 měsíce, 

• potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Šumperku a vůči předchozímu pronajímateli bytu ne 

starší 1 měsíce. 

 

K žádosti je nutné předložit: 

• rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči nebo usnesení o přerušení řízení o příspěvku na péči 

(nevyžaduje se u osob starších 75 let), 

• průkaz osoby se zdravotním postižením, 

• doklad o druhu důchodu a jeho výši. 

 

*)nehodící se škrtněte 
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Informační povinnost 
V souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále 

jen „GDPR“), zpřístupňuje níže uvedený správce osobních údajů (dále jen „správce“), informace o účelu 

zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a 

době uchování osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s níže uvedeným účelem. V souladu s tímto 

nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. 

 

1. Správce osobních údajů 

Město Šumperk 

nám. Míru 1 

Šumperk 

787 01 

email:  posta@sumperk.cz 

datová schránka: 8bqb4gk 

tel: 583 388 111 

IČO: 00303461 

2. Kontakty na pověřence 

e-mail: poverenec.oou@i3c.cz 

adresa: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

3. Účel zpracování 

Správce osobních údajů zpracovává vaše osobní údaje za účelem: 

• posouzení žádosti o poskytnutí nájmu bytu v domě zvláštního určení, bytu zvláštního určení nebo 

chráněného bytu ve vlastnictví města Šumperka v souladu s podmínkami schválenými Radou 

města Šumperka, 

• úkony směřující k možnému uzavření smlouvy o nájmu na základě posouzení. 

4. Zákonnost zpracování 

Zpracování osobních údajů je založeno na právním základě spočívajícím v nezbytnosti zpracování: 

• pro splnění právní povinnost (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů), 

• pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, 

• pro plnění smlouvy resp. jednání směřujících k možnému uzavření smlouvy o nájmu bytu. 

5. Kategorie příjemců osobních údajů 

Ve vazbě na uvedený účel jsou osobní údaje předávány těmto subjektům: PONTIS Šumperk o.p.s., 

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. 

Dalším osobám či subjektům jsou osobní údaje předávány pouze, pokud povinnost jejich předání 

orgánům, úřadům či institucím je správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud subjekt 

údajů poskytl souhlas s takovým předáním. 

6. Doba uložení 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, a to po dobu jednoho roku následujícím 

po kalendářním roce, ve kterém došlo k ukončení smlouvy. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje dále 

uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu 

se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Informace o právech subjektu údajů 

Subjekt údajů má právo: 

• na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) 

• na opravu svých osobních údajů (čl. 16 GDPR) 

• na výmaz (čl. 17 GDPR) 

• na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) 

• na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR) 

• vznést námitku (čl. 21 GDPR) 

• podat stížnost (čl. 77 GDPR) 

• na odvolání souhlasu (čl. 7 GDPR) 

• nebýt předmětem automatizovaného rozhodování 

Žádost k uplatnění Vašich práv můžete doručit osobně, prostřednictvím poštovní služby či na podatelnu 

správce (viz výše), nebo elektronicky způsobem uvedeným na webových stránkách správce 

mailto:poverenec.oou@i3c.cz
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https://www.sumperk.cz/cs/obcan/podatelny/elektronicka-podatelna.html. 

8. Automatizované rozhodování 

Správce osobních údajů uvádí neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení 

s právními účinky pro subjekty údajů. 

Nařízení je ke stažení na adrese: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/a informován/a o zpracování osobních údajů za účelem 

uvedeným výše. 

Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti se zakládají na pravdě. V případě 

uvedení nepravdivých údajů jsem si vědom/a, že moje žádost bude vyřazena. 

Beru na vědomí, že jsem povinen/povinna písemně informovat odbor sociálních věcí Městského 

úřadu Šumperk o změnách (např. zdravotního stavu, výši příspěvku na péči, průkazu OZP, 

způsobu bydlení apod.), a to ve lhůtě do 15 dnů, kdy změna nastala. 

 

 

Datum: 

 

Podpis žadatele(ky)/zástupce žadatele(ky): 

 

 

 

Podpis osoby, která má být informována o žadateli(ce): 

 

 

 

https://www.sumperk.cz/cs/obcan/podatelny/elektronicka-podatelna.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=en
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Vyjádření ošetřujícího lékaře 
k žádosti o poskytnutí nájmu bytu v domech zvláštního určení, bytu zvláštního určení 

nebo chráněného bytu v majetku města Šumperka (dále jen DPS) 

 

Žadatel(ka): 

Příjmení: Jméno: 

Datum narození: 

Bydliště: 

 

Upozornění: 
Dle pravidel pro poskytování nájmu zvláštního určení, bytu zvláštního určení nebo chráněného bytu nemohou být 

do DPS přijímány osoby trvale upoutané na lůžko nebo postižené psychózami a jinými psychiatrickými poruchami, 

které pod jejich vlivem ohrožují sebe nebo své okolí. Dále pak osoby, které soustavně narušují kolektivní soužití, 

osoby trpící přenosnými chorobami a osoby, které by svými povahovými vlastnostmi nebo návyky narušovaly 

soužití v zařízení (osoby závislé na alkoholu, psychopati s rysy nesnášenlivosti a asociálním jednáním). 

Pečovatelská služba není vhodná pro osoby vyžadující komplexní nebo rozsáhlou péči. 

 

Potvrzuji, že zdravotní stav žadatele(ky): 

□ není kontraindikací pro poskytnutí nájmu bytu v DPS 

□ je kontraindikací pro poskytnutí nájmu bytu v DPS z důvodu: 

• alkoholismus                                                                                              ANO –NE* 

• agresivita                                                                                                    ANO –NE* 

• infekční onemocnění                                                                                 ANO –NE* 

• poruchy osobnosti                                                                                      ANO –NE* 

• trvalé upoutání na lůžko                                                                            ANO –NE* 

 

 

Výše uvedený žadatel(ka): 

□ není osobou se zdravotním postižením pohybového nebo nosného 

ústrojí nebo osoba nevidomá 

□ je osobou se zdravotním postižením pohybového nebo nosného ústrojí 

nebo osoba nevidomá, která: 
• je schopna chůze bez cizí pomoci                                                              ANO –NE* 

• k pohybu používá protézu                                                                           ANO –NE* 

• k pohybu používá francouzské hole, opěrné hole nebo chodítko           ANO –NE* 

• pohybuje se s pomocí invalidního vozíku                                                  ANO –NE* 

 

Přidělení bytu: doporučuji  -  nedoporučuji* 

 
Datum: 

 ..…………………………………  

 Razítko a podpis lékaře 

 

 
*) nehodící se škrtněte                           
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Potvrzení o bezdlužnosti 

k žádosti o poskytnutí nájmu bytu v domech zvláštního určení, bytu 

zvláštního určení nebo chráněného bytu v majetku města Šumperka 
 
 

 

Jméno a příjmení žadatele(ky) nebo osoby, která bude 

s žadatelem(kou) v bytě společně bydlet 
Datum narození 

  

 

 

 

Toto potvrzení si žadatel vyžádá na oddělení daní a vymáhání pohledávek odboru finančním a 

plánovacím Městského úřadu Šumperk (budova Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 

Šumperku). 

 

 

Potvrzení oddělení daní a vymáhání pohledávek odboru finančního a plánovacího Městského 

úřadu Šumperk: 

 

Potvrzujeme, že výše uvedená osoba má – nemá nesplněné závazky vůči městu Šumperku. 

 

Datum, razítko, podpis: 

 

 

 

 

Toto potvrzení si žadatel vyžádá u majitele domu nebo bytu, ve kterém v současné době bydlí. 

 

 

Potvrzení majitele domu nebo bytu, ve kterém žadatel v současné době bydlí: 

 

Potvrzuji, že výše uvedená osoba má – nemá dluhy na nájemném a službách spojených 

s užíváním bytu. 

 

Datum, razítko, podpis: 

 


	Text24
	Text25
	Text23
	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

