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

MČsto Varnsdorf
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Radka Ježková
417545102
19.12.2019
radka.jezkova@varnsdorf.cz

Vážený pane
na základČ Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném
pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ Vám sdČluji následující:
Bytová a sociální komise Rady mČsta Varnsdorf projednává pronájem bytu v domČ
s peþovatelskou službou na základČ návrhu Odboru sociálních vČcí a zdravotnictví MČstského
úĜadu Varnsdorf. NáslednČ je vČc pĜedložena RadČ mČsta Varnsdorf, která doporuþuje ke
schválení bytu pouze:
• seniorĤm jednotlivcĤm starším 65 let osamČle žijícím, jejichž zdravotní stav a sociální
pomČry odĤvodĖují poskytování peþovatelské služby
• seniorĤm dvojicím, jestliže alespoĖ u jednoho z nich vČk, zdravotní stav a sociální
pomČry odĤvodĖují poskytování peþovatelské služby a druhý mu z vážných dĤvodĤ
poskytnout potĜebnou péþi nemĤže
• obþanĤm, kteĜí jsou mladší 65 let, ale byla jim pĜiznána plná invalidita nebo jsou
držiteli mimoĜádných výhod II. a III. stupnČ.
Návrh na uzavĜení nájemní smlouvy na byt zvláštního urþení vychází z prošetĜení celkových
sociálních pomČrĤ žadatele. Dalším podkladem pro rozhodování o výbČru ze seznamu
žadatelĤ je doporuþení ošetĜujícího lékaĜe o vhodnosti pĜidČlení bytu zvláštního urþení.
Žadatelem je obþan s trvalým bydlištČm ve Varnsdorfu, který není dlužníkem mČsta.
S pozdravem

Ing. Radek KĜíž
tajemník MČÚ Varnsdorf
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