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Dodatek č. 1
PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ
v Domě s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou,
Kostelní ulice čp. 526, 542 24 Svoboda nad Úpou

Tímto dodatkem se v souladu s usnesením Rady města Svobody nad Úpou
č. RM/1017/82/2018 ze dne 7.3.2018
mění
Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou. Kostelní ulice čp. 526, 542 24 Svoboda nad Úpou č.j. SVO/25//2017 ze
dne 26.10.2017 (dále jen „Pravidla“) takto:
1) celý odst. 1 v čl. III se nahrazuje novým zněním:
Návrh na přidělení bytu podává Radě města sociální pracovník MěÚ. O přidělení bytu
v DPS však rozhoduje Rada Města Svobody nad Úpou na základě aktuálního Pořadníku,
Vyjádření ošetřujícího lékaře a na doporučení sociálního pracovníka.
Byty budou přidělovány přednostně občanům s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou dle
bodu ca) v odst. 4 čl. II Pravidel.
Následně budou byty v DPS přidělovány v pořadí:
- občanům s rodinnou vazbou dle bodu cb) v odst. 4 čl. II Pravidel,
- občanům s rodinnou vazbou dle bodu cc) v odst. 4 čl. II Pravidel
- občanům bez příbuzenského vztahu dle bodu cc) v odst. 4 čl. II Pravidel z obcí, se kterými
má DPS uzavřenu Smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené s
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
- občanům bez příbuzenského vztahu dle bodu cc) v odst. 4 čl. II Pravidel z obcí, se kterými
nemá DPS uzavřenu Smlouvu o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené s
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

2) celý odst. 7 v čl. III se nahrazuje novým, zněním:
Výměna bytů v DPS je v kompetence ředitele/-ky DPS.

Ostatní ustanovení Pravidel zůstávají v platnosti.
Ve Svobodě nad Úpou dne 9.3.2018
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