Příloha č. 2: vzor žádosti o přidělení bytu v DPS
Městský úřad Horšovský Týn
Odbor sociálních věcí
Pečovatelská služba

Podací
razítko

Žádost
o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou (byt v DPS)
1. Údaje o žadateli
Jméno a příjmení žadatele...................................................................................................................
Datum narození................................................

Rodinný stav..................................................

Trvalé bydliště......................................................................................................................................
Současné místo pobytu.........................................................................................................................
Tel. kontakt............................................................

Email................................................................

Přiznaný příspěvek na péči...................NE/ANO

□ I. stupeň □ II. stupeň □ III. stupeň

Přiznaný důchod...................................NE/ANO

□ starobní/invalidní

Pečovatelská služba

□ využívám □ nevyužívám □ budu žádat

□ vdovský/vdovecký

2. Údaje o současných bytových podmínkách žadatele
Druh bydlení
□ ve vlastním bytě

□ ve vlastním domě

□ v nájmu

□ v podnájmu

□ u příbuzných

□ jiné (uveďte)....................................................................................................................................
velikost bytu, domu ….......................................
druh topení............................. □ ústřední

vybavení výtahem.........................ANO/NE

□ elektrické □ plynové

□ kotel na pevná paliva

V případě bydlení v nájmu v městském bytě, vrátím byt zpět Městu Horšovský Týn...............ANO/NE

3. Údaje o ošetřujícím lékaři
Jméno a příjmení lékaře........................................................................................................................
Adresa................................................................…..........

Tel. kontakt..................................

4. Údaje o současných životních podmínkách žadatele
Žadatel v současné době bydlí:

□ sám

□ s manželem/manželkou

□ s druhem/ družkou

□ s rodinou (uveďte počet osob) ...............

□ rodina bydlí v místě bydliště

□ rodina bydlí v jiném městě, obci (daleko km) ............................
□ s dalšími osobami............................................................................................................................
5. Údaje o bytu v DPS, o který by měl žadatel zájem
Velikost požadovaného bytu

□ cca 42 m²

□ cca 46 m²

□ cca 50 m²

Umístění bytu

□ jižní strana

□ severní strana

□ přízemí □ 1 poschodí □ 2 poschodí □ 3 poschodí
Balkón (mají pouze některé byty na jižní straně)

□ ano

□ ne

Bezbariérový byt

□ ano

□ ne

Tyto informace jsou pouze informativního charakteru.
6. Údaje o manželovi/manželce, partnerovi/partnerce (vyplňte pouze v případě, že budete žádat
o společné bydlení v DPS)
Jméno a příjmení...................................................................................................................................
Datum narození.....................................................................................................................................
Adresa bydliště.....................................................................................................................................
Tel. kontakt.........................................................

Email.............................................................

Přiznaný příspěvek na péči...................NE/ANO

□ I. stupeň □ II. stupeň □ III. stupeň

Přiznaný důchod...................................NE/ANO

□ starobní □ invalidní □ vdovský/vdovecký

Pečovatelská služba............................................

□ využívám

□ nevyužívám □ budu žádat

7. Údaje o kontaktní osobě v případě vážných situací bude-li žadateli byt přidělen
1) Jméno a příjmení.............................................................................................................................
Bydliště.................................................................................................................................................
Tel. kontakt...................................................... vztah k žadateli........................................................
2) Jméno a příjmení.............................................................................................................................
Bydliště.................................................................................................................................................
Tel. kontakt...................................................... vztah k žadateli........................................................

8. Důvod pro podání žádosti
….....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
9. Prohlášení
Čestně prohlašuji, že:
 se mnou nebyl v minulosti ukončen nájem z důvodu hrubého porušování dobrých mravů
v domě nebo z důvodu hrubého porušování povinností vyplývajících z nájmu,
 jsem se seznámil s aktuálním zněním Pravidel pro přidělování bytů v majetku města
Horšovský Týn a zásad pro přidělování bytů zvláštního určení, jimiž se řídí posuzování
podaných žádostí o přidělení bytu v DPS a žádostí o pronájem uvolněného bytu v DPS,
 veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti,
 jsem si vědom právních následků v případě uvedení nepravdivých údajů,
 v případě, že mám dosud v nájmu byt ve vlastnictví města Horšovský Týn, bude-li mi
přidělen byt v DPS, bude ukončen nájem k městskému bytu formou dohody a městský byt
vrátím v dohodnutém termínu, v opačném případě se mnou nemusí být uzavřena nájemní
smlouva k bytu v DPS,
 odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn, pečovatelské službě, sdělím případné změny
týkající se údajů uvedených v podané žádosti nebo jen potvrdím, že nadále trvám na
podané žádosti, a to minimálně 1x ročně vždy nejpozději do 30.4. každého kalendářního
roku,
 souhlasím s tím, aby v žádosti uvedené osobní údaje byly uvedeny v neveřejném
evidenčním systému města Horšovský Týn.
Jsem si vědom, že:
 údaje uvedené v žádosti budou sdíleny v rámci Městského úřadu v Horšovském Týně,
správce bytového fondu spol. Bytes HT, spol. s r.o. a orgánů obce v rozsahu potřebném k
vyhodnocení žádosti,
 žádost o přidělení bytu v DPS musí být pravidelně obnovována do 30.4. každého
kalendářního roku, jinak může být odmítnuta,
 jsem oprávněn zúčastnit se prohlídky uvolněného bytu v DPS, o nějž budu žádat. V
případě, že se následně stanu nájemcem a byt v DPS jsem neviděl, požadované úpravy u
zjevných závad si budu hradit na vlastní náklady. Prohlídka uvolněného bytu v DPS je
možná na základě mého požadavku po domluvě termínu se správcem, prohlídku se mnou
provede pracovník správce.
10. Ochrana osobních údajů
Město Horšovský Týn informuje, že je správcem osobních údajů zde podepsaného žadatele podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“) a
navazujících právních předpisů. Osobní údaje žadatele jím výslovně uvedené v této žádosti jsou
zpracovávány na základě této žádosti a oprávněného zájmu pronajímatele, který potřebuje znát
všechny skutkové okolnosti rozhodné pro řízení o žádosti o přidělení a následný nájem městského
bytu. Osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem přijetí a vyhodnocení žádosti, jejího
právního i skutkového posouzení, předsmluvních úkonů, uzavření nájemní smlouvu a k výkonu
práv a povinností plynoucích z nájmu. Toto zpracování nepodléhá zvlášť udělenému souhlasu.
Osobní údaje uchazeče budou zpracovávat k tomu pověření zaměstnanci Městského úřad

Horšovský Týn a budou rovněž zpřístupněny zpracovateli, společnosti Bytes HT, spol. s r.o., IČ:
25246097, sídlem: Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn, která pro Město Horšovský Týn vede
správu nemovitých věcí v majetku města Horšovský Týn a agendu nájmů, nájemníků a nájemného,
a na základě smluvního závazku garantuje stejnou úroveň ochrany osobních údajů podle Nařízení
GDPR a dalších platných právních předpisů. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu
s platnou legislativou, vnitřními předpisy a technicko-organizačními opatřeními k
jejich zabezpečení, rovněž v nájemní smlouvě a jejích přílohách a na základě oprávněného zájmu
správce také v protokolech o jednání a stanoviscích ve věci nájmu bytu, v materiálech Rady a
Zastupitelstva města Horšovský Týn. Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k
daným účelům. Uplynutím lhůty platnosti žádostí, případně smluvního vztahu, budou osobní údaje
odstraněny v souladu se skartačním řádem městského úřadu.
Město Horšovský Týn žadatele podle Nařízení GDPR informuje o jeho právu kdykoliv požádat o
sdělení, které jeho osobní údaje jsou zpracovávány a jak, o přístup k nim, o jejich upřesnění,
doplnění, aktualizaci či vymazání v případě, že půjde o zpracování nezákonné. V případě
automatizovaného zpracování může žadatel požádat o přenos údajů do svých rukou či k jinému
správci. U údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu může podat námitku. Na všechna
podání bude správce reagovat do jednoho měsíce. Stížnost lze podat u Úřadu na ochranu osobních
údajů. Kontaktní osobou ve věci zpracování a ochrany osobních údajů je pověřenec Města
Horšovský Týn: e-mail dpo@muht.cz. Podpisem žádosti prohlašuji, že tyto informace beru na
vědomí.

Datum a místo podpisu

povinná příloha: vyjádření lékaře

Podpis žadatele

Podpis manžela/partnera/druha

