Jiráskova 143, 411 12 Čížkovice, okr. Litoměřice

PRAVIDLA RADY OBCE PRO PŘIJÍMÁNÍ
ŽADATELŮ DO BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ OBCE
ČÍŽKOVICE

1. Byty zvláštního určení na adrese U parku 303, Čížkovice, jsou určeny pro seniory, osoby
se zdravotním postižením.
2. Sociální pracovnice obce sestavuje 2 seznamy žadatelů dle data podání:
a) pro občany s trvalým bydlištěm na území obce Čížkovice a Želechovice
b) pro občany bez trvalého bydliště v obci Čížkovice a Želechovice
3. V rámci každého ze seznamů budou přednostně byty přiděleny osobám, které mají již
zavedenou pečovatelskou službu a mají horší bytové podmínky (dostupnost bytu, způsob
vytápění, dostupnost zajištění nákupu potravin apod.).
4. Byty budou přiděleny v prvé řadě občanům obce Čížkovice a Želechovice, kteří zde mají
trvalý pobyt.
5. Pokud žadatel bydlí v bytě v majetku obce, je povinen tento byt odevzdat zpět obci.
6. Občanům s trvalým bydlištěm mimo obce Čížkovice a Želechovice budou byty
přidělovány pouze v případě, že příslušný byt odmítnou všichni žadatelé z Čížkovic a
Želechovic.
7. Žádosti o přidělení bytu zvláštního určení přijímá sociální pracovnice obce a písemně
informuje žadatele, že jeho žádost byla zařazena do evidence žadatelů.
8. Sociální pracovnice a vedoucí pečovatelské služby provede sociální šetření v současném
bydlišti žadatelů.
9. O přidělení bytu zvláštního určení rozhoduje Rada obce Čížkovice na základě doporučení
vedoucí pečovatelské služby.
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10. Žadatel, který odmítne nabízený byt, toto potvrdí svým podpisem, bude vyřazen ze
seznamu žadatelů, pokud se nejedná o odmítnutí ze zdravotních důvodů (např. operace,
výrazné zhoršení zdravotního stavu).
11. Ze seznamu žadatelů o umístění v bytech zvláštního určení budou rovněž vyřazeni
občané, kteří mají vůči obci Čížkovice finanční závazky.
12. Tato pravidla byla schválena Radou obce, usnesením č. 512/2020 ze dne 12.8.2020 a
nabývají účinnosti od 13.8.2020.

V Čížkovicích dne 13.8.2020

Mgr. Arnošt Waschta

Mgr. Andrea Skružná

Starosta obce

Místostarostka obce
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