
Městský úřad Varnsdorf 

E. Beneše 470, 

407 47 Varnsdorf 

-------------------------------------- 

elektronicky – datovou schránkou 

V Mladé Boleslavi dne 14. prosince 2019 

 

Věc: Žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím – pravidla pro výběr klientů 

domova s pečovatelskou službou 

 

Vážení, 

 

dovoluji si Vás tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů požádat o sdělení, dle jakých kritérií a jakým mechanismem jsou vybíráni 

klienti do domova s pečovatelskou službou, který je Vámi zřízen, příp. spravován. 

Výše uvedené požaduji ze studijních důvodů a žádám o zaslání požadovaných pravidel/kritérií pro 

výběr do mé datové schránky:

Předem moc děkuji za kladné vyřízení mé žádosti. 

 

S pozdravem 

 

 



 

Banka: eská spo itelna, a.s., pobo ka Varnsdorf, íslo ú tu: 19-0921 388 329/0800, I : 00261718,  DI : CZ00261718 
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Vážený pane  
 
na základ  Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona . 106/1999 Sb., o svobodném 
p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších p edpis  Vám sd luji následující: 
 
Bytová a sociální komise Rady m sta Varnsdorf projednává pronájem bytu v dom  
s pe ovatelskou službou na základ  návrhu Odboru sociálních v cí a zdravotnictví M stského 
ú adu Varnsdorf. Následn  je v c p edložena Rad  m sta Varnsdorf, která doporu uje ke 
schválení bytu pouze: 
 

• senior m jednotlivc m starším 65 let osam le žijícím, jejichž zdravotní stav a sociální 
pom ry od vod ují poskytování pe ovatelské služby 
 

• senior m dvojicím, jestliže alespo  u jednoho z nich v k, zdravotní stav a sociální 
pom ry od vod ují poskytování pe ovatelské služby a druhý mu z vážných d vod  
poskytnout pot ebnou pé i nem že 

 
• ob an m, kte í jsou mladší 65 let, ale byla jim p iznána plná invalidita nebo jsou 

držiteli mimo ádných výhod II. a III. stupn . 
 
 
Návrh na uzav ení nájemní smlouvy na byt zvláštního ur ení vychází z prošet ení celkových 
sociálních pom r  žadatele. Dalším podkladem pro rozhodování o výb ru ze seznamu 
žadatel  je doporu ení ošet ujícího léka e o vhodnosti p id lení bytu zvláštního ur ení. 
Žadatelem je ob an s trvalým bydlišt m ve Varnsdorfu, který není dlužníkem m sta. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Radek K íž 
tajemník M Ú Varnsdorf 

Vážený pan 

 Váš dopis j.: 
Ze dne: 
Naše j.: 
 
Vy izuje: 
Linka: 
Datum: 
E-mail: 

 
14.12.2019 
MUVA 497123/2019JezRa 
 
Radka Ježková 
417545102 
19.12.2019 
radka.jezkova@varnsdorf.cz 
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