STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
Magistrát města Jablonec nad Nisou
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálních služeb
Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou
___________________________________________________________________________
Zpracovatel: oddělení sociálních služeb
METODIKA PRO PRONÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ
PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením
V bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením je plně
zachován statut nájemního bydlení. Rozdíl od běžného bydlení je v tom, že soustředění
bytů v jednom domě a na jednom místě usnadňuje poskytování a doručování sociálních
služeb a také dává větší pocit jistoty a bezpečí nájemníkům se sníženou soběstačností
při zachování jejich plné svobody a odpovědnosti.
Byty v těchto domech jsou užívány na základě nájemní smlouvy s právy a povinnostmi
z ní plynoucími. V domě není stanoven žádný režim, tak, jako je to např. v domovech
pro seniory (dříve domovy důchodců), ani součástí bydlení není zdravotní péče či
stravování. To vše si obyvatel těchto bytů zajišťuje sám, právě např. pomocí
pečovatelské služby, osobní asistence, domácí zdravotní péče.

I. článek
Úvodní ustanovení:
1) Metodika se vztahuje na byty zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním
postižením ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou. V těchto bytech je
zajištěn výkon terénní pečovatelské služby zejména prostřednictvím příspěvkové
organizace Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. (dále jen Centrum).
2) Byty jsou určeny občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení. Jedná se především o občany, kteří mají
uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelské služby nebo jejich snížená soběstačnost a
sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby. V objektech jim je poskytována
pečovatelská služba tak, aby si mohli alespoň v částečné míře zajišťovat své životní
potřeby při zachování vlastního soukromí.
3) O pronájmu bytů rozhoduje Rada města Jablonec nad Nisou.
4) Nájemní smlouvy v těchto bytech se uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku.
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II. článek
Podání žádosti
Žadatel, který se uchází o byt zvláštního určení pro seniory či osoby se zdravotním
postižením, podá žádost na oddělení sociálních služeb Magistrátu města Jablonec nad Nisou
(dále jen OSS) na předepsaném formuláři.
V případě, že žadatel nesplňuje některou z podmínek přijetí žádosti, může být jeho žádost
mimořádně přijata pouze se souhlasem komise.
Žádost může podat občan, který:
1) Má trvalý pobyt na území statutárního města Jablonec nad Nisou, který není pouze
pobytem formálním a trvá min. 1 rok před předložením žádosti. V případě, že žadatel
nemá trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou, musí předložit potvrzení městského/obecního
úřadu v místě trvalého bydliště žadatele o poskytnutí finančního příspěvku statutárnímu
městu Jablonec nad Nisou na náklady spjatými se správou bytů zvláštního určení
pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve výši 50.000 Kč.
2) Je příjemcem starobního důchodu nebo invalidního důchodu ve 3. stupni.
3) Je při podání žádosti příjemcem pečovatelské služby nebo jeho snížená soběstačnost a
sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby.
4) Doloží potvrzení, že nemá ke dni podání žádosti žádný nesplněný závazek
vůči statutárnímu městu Jablonec nad Nisou.
5) Doloží potvrzení, že on i jeho rodinní příslušníci žijící ve společné domácnosti řádně
platili nájemné a nemají žádné závazky vůči předchozímu pronajímateli.
6) Čestným prohlášením v žádosti potvrzuje, že s ním v minulosti nebyl ukončen nájem
bytu z důvodu hrubého porušování dobrých mravů v domě nebo v z důvodu hrubého
porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu (totéž platí o osobě, která s ním bude
sdílet společnou domácnost).
7) Nepotřebuje nepřetržitou zdravotní a sociální péči.
Žádost mohou podat jednotlivci pro byty o velikosti 0+1, manželé nebo partnerské dvojice
pro byty o velikosti 1+1.
Náležitosti podání žádosti:
1) Vyplněná žádost o pronájem bytu zvláštního určení.
2) Lékařem vyplněný formulář zprávy o zdravotním stavu žadatele.
3) Kopie posledního výměru důchodu (v případě, že je žadatel invalidním důchodcem
ve 3. stupni, avšak nemá nárok na jeho výplatu, předloží o této skutečnosti potvrzení
z České správy sociálního zabezpečení).
4) Má-li žadatel přiznaný příspěvek na péči, předloží aktuální rozhodnutí.
5) Předloží doklad totožnosti (např. občanský průkaz atd.).
6) Občan cizí obce předloží potvrzení statutárního zástupce obce, ve které má trvalé bydliště,
o poskytnutí finančního příspěvku na náklady spjatými se správou tohoto typu bytů.
III. článek
Evidence žádostí
OSS vede Seznam žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se
zdravotním postižením (dále jen Seznam).
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Žádost o byt se vyřadí ze Seznamu:
1) Pokud žadatel přestane splňovat podmínky stanovené ve článku II. této metodiky.
2) Byl-li žadatel umístěn v zařízení sociálních služeb s celoročním pobytem či se stal
nájemcem bytu zvláštního určení v jiné obci.
3) V případě vyjádření lékaře, že zdravotní stav žadatele je kontraindikací pro soužití
obyvatel bytů zvláštního určení (např. psychiatrické onemocnění, závislosti na
návykových látkách, infekční onemocnění....).
4) V případě úmrtí žadatele (v případě manželských a partnerských dvojic je žádost
druhé osoby převedena do Seznamu jednotlivců).
5) Na vlastní žádost žadatele podanou písemně, nebo ústně do protokolu.
6) Pokud žadatel uvedl ve své žádosti či dalších dodatcích nepravdivé údaje, které ho
neoprávněně zvýhodnily.
7) Pokud se žadatel na písemnou výzvu nedostaví bez vážných důvodů k provedení
každoroční aktualizace, ověření a projednání skutečností uvedených v žádosti
o pronájem bytu, popřípadě maří možnost doručení písemností odmítnutím jejich
převzetí, nebo změnil bydliště, tuto skutečnost neoznámil, a tím je písemnost
nedoručitelná.
8) V případě, že žadatel odmítne uzavřít nájemní smlouvu na poskytnutý byt.
Žádost může být vyřazena ze Seznamu jen se souhlasem komise, výjimku tvoří odst. 4 a 5.
O vyřazení žádosti informuje OSS žadatele do 30 dnů po vydání usnesení komise.
V případě, kdy bude žádost žadatele ze Seznamu vyřazena z důvodu uvedeném v odst. 5 - 8,
může novou žádost podat nejdříve za 1 rok od převzetí oznámení o vyřazení.
IV. článek
Hodnocení žádostí a stanovení jejich pořadí
OSS provede sociální šetření v místě bydliště žadatele.
Zásady pro sestavení Seznamu:
1) OSS ve spolupráci s oddělením sociální péče Magistrátu města Jablonec nad Nisou
provede sociální šetření v místě bydliště žadatele.
2) OSS ve spolupráci s lékařem komise navrhne na základě šetření, předložené
dokumentace a dalších ověřitelných skutečností příslušný počet přidělených bodů
žádosti dle uvedených kritérií (viz příloha č. 1).
3) Nové žádosti, vč. bodového zhodnocení, jsou předloženy k projednání komisi, která
může rovněž přidělit body pro zohlednění důležitých skutečností. Komise dle potřeby
schvaluje přidělené počty bodů a pořadí žádostí v Seznamu pro jednotlivé objekty.
Datum podání žádosti se zohledňuje jen v případě rovnosti bodů, přičemž přednost má
žádost s dřívějším datem podání.
4) Pořadí žádostí manželských/partnerských dvojic je vedeno dle součtu přidělených
bodů obou žádostí.
5) O zařazení do Seznamu rozhoduje komise. Žadatelé jsou o jejím rozhodnutí do 30 dnů
od jednání komise písemně vyrozuměni OSS.
6) Žadatelé, jejichž žádost byla zařazena do Seznamu, mají povinnost nejméně 1x ročně
aktualizovat skutečnosti týkající se jejich žádosti. Nestane-li se tak, OSS písemně
vyzve žadatele, aby tak učinil. V případě, že žadatel nebude bez vážných důvodů
reagovat, může být jeho žádost vyřazena. Zároveň má povinnost do 30 pracovních dnů
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oznámit OSS, nastanou-li v jeho životě nové skutečnosti mající významný vliv
na naléhavost řešení jeho situace a tyto skutečnosti věrohodně doloží.
V. článek
Podmínky užívání bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením:
1) V těchto bytech nedochází k přechodu nájmu ze zákona, tzn. po ukončení nájemního
vztahu se opět pronajímají občanům, kteří splňují podmínky pronájmu (dle 102/1992
Sb.).
2) Poskytnutí jiného bytu zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním
postižením ve vlastnictví statutárního města Jablonec nad Nisou lze uskutečnit pouze
na základě písemné žádosti nájemníka, kterou předloží na OSBD. Žádosti může být
vyhověno jen se souhlasem komise.
3) Chov domácích zvířat je v těchto bytech zakázán.
VI. článek
Nabídka uvolněné bytové jednotky:
1) V případě uvolnění bytové jednotky OSBD informuje oddělení sociálních služeb.
2) OSS ověří aktuálnost pořadí žadatelů na prvních 3 místech, o pořadí informuje OSBD
(v případě potřeby může OSS znovu provést místní šetření či ve spolupráci s OSBD
požádat o předložení aktuální lékařské zprávy, je-li poslední předložená lékařská
zpráva starší 6 měsíců, nebo došlo-li ke změnám ve zdravotním stavu).
3) Nájemní smlouva bude vystavena OSBD žadateli, jehož žádost získala nejvyšší počet
bodů v Seznamu schváleném komisí a současně tento žadatel jeví o nabízený byt
zájem.
4) V případě, že je aktuální lékařský nález dle vyjádření lékaře kontraindikací k uzavření
nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení, bude jeho žádost předložena komisi
na jejím nejbližším jednání. Bytová jednotka bude nabídnuta dalšímu žadateli
v Seznamu.
VII. článek
Uzavírání nájemních smluv
Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu určitou jednoho roku s možností dalšího prodloužení,
pokud komise neurčí jinak.
Postup pro uzavírání nájemní smlouvy:
1) Nájemní smlouvu (podle § 2201 a následujících paragrafů zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku) ke konkrétnímu bytu vystaví OSBD.
2) Budoucí nájemce povinen nájemní smlouvu uzavřít na OSBD do 30 dnů od převzetí
oznámení o uvolněné bytové jednotce.

Stránka 4 z 6

Postup pro uzavírání nájemní smlouvy u občana, který nemá trvalé bydliště v Jablonci
nad Nisou:
1) Po zařazení žadatele do Seznamu připraví OSS Smlouvu o poskytnutí finančního
příspěvku a zajistí podpisy oprávněných osob za obě smluvní strany - kopii této
smlouvy předá OSBD.
2) Nájemní smlouvu (podle § 2201 a následujících občanského zákoníku) ke
konkrétnímu bytu vystaví OSBD.
3) Budoucí nájemce povinen nájemní smlouvu uzavřít na oddělení OSBD do 30 dnů
od převzetí oznámení o uvolněné bytové jednotce.
4) OSBD zašle originál podepsané nájemní smlouvy i městskému/obecnímu úřadu
v místě trvalého bydliště žadatele.
5) Městský/obecní úřad v místě trvalého bydliště žadatele (budoucího nájemce) zašle
do 15 dnů po obdržení nájemní smlouvy stanovený příspěvek dle schválené Smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku na účet statutárního města Jablonce nad Nisou.
Prodloužení nájemních smluv
O prodloužení nájemní smlouvy rozhoduje Rada města Jablonec nad Nisou na návrh oddělení
správy bytových domů. Neprodloužení nájemní smlouvy je možné pouze po předchozím
schválení komisí.
VIII. článek
Přechodná a závěrečná ustanovení:
1) OSS ve spolupráci s OSBD je oprávněno v případě potřeby ověřit u žadatele, resp.
nájemce, že předložené informace jsou stále platné, resp. že nájemce plní podmínky pro
užívání bytu zvláštního určení.
2) Pronájem bytu zvláštního určení patří do samostatné působnosti města. Nevztahuje
se na něj rozhodování ve správním řízení. Žadatel může prostřednictvím OSS kdykoli
komisi požádat písemnou formou o nové projednání své žádosti, nastanou-li v jeho životě
nové skutečnosti mající významný vliv na naléhavost řešení jeho situace a tyto
skutečnosti věrohodně doloží. Tato písemná žádost bude předložena komisi. Usnesení
komise bude žadateli ze strany OSS písemně doručeno do 30 dnů od písemného
vyhotovení usnesení komise.
Tato Metodika byla schválena usnesením Rady města Jablonce nad Nisou č. 292/2012
ze dne 13. 12. 2012 a nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013. Zároveň dnem přijetí tohoto
usnesení pozbývá platnost a účinnost Metodika schválená dne 16. 09. 2010 usnesením
Rady města Jablonce nad Nisou č. 188/2010.
Ing. Petr Beitl
primátor města
Příloha: Kritéria pro hodnocení žádostí o pronájem bytu zvláštního určení pro seniory a
osoby se zdravotním postižením (interní)
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Adresa a přehled bytů zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením
v jednotlivých lokalitách města Jablonec nad Nisou
1) Palackého 63 a 65, Mšeno
15 bytů 1+1, 89 garsoniér

2) Novoveská 5
24 bytů 1+1, 25 garsoniér

Kontaktní osoba:
Mgr. Drahomíra Duštírová, oddělení sociálních služeb
4. patro, kancelář č. 431
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
Telefon: 483 357 606, fax: 483 357 353, GSM: 774 405 790
e-mail: dustirova@mestojablonec.cz

Stránka 6 z 6

