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I. 
Úvodní ustanovení 

1. Vlastníkem objektu čp. 1006, Bezručova ul., Dvůr Králové nad Labem je město Dvůr 
Králové nad Labem, nám. T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem, IČO 
00277819 (dále jen město).  

2. Příspěvková organizace města „Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem“ (dále 
jen PS) se sídlem v ul. Elišky Krásnohorské 2962, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČO 
75065649, zastoupená ředitelkou/em, má objekt svěřen do výpůjčky a je současně 
pronajímatelem a ubytovatelem – ředitel/ka PS uzavírá a ukončuje nájemní smlouvy nebo 
smlouvy o ubytování s vybranými žadateli a zajišťuje řádný chod celého objektu. 

3. Byty a ubytovací jednotky v objektu čp. 1006, Bezručova ul., Dvůr Králové nad Labem jsou 
určeny na přechodnou dobu osobám v bytové nouzi nebo bytovou nouzí bezprostředně 
ohroženým.  

4. Poskytování bydlení je doprovázeno sociální prací, přičemž její míra je určována vždy 

individuálně s ohledem na konkrétní situaci v domácnosti a posouzení sociální, zdravotní 

či ekonomické situace jejích členů. 

5. Sociální práci zajišťují sociální pracovníci odboru ŠKS ve spolupráci se sociálními 

pracovníky dostupných sociálních služeb a pracovníky ÚP ČR. Sociální pracovníci odboru 

ŠKS mají k tomuto účelu zřízeno odloučené pracoviště na adrese Bezručova ul. 1006.   

 

II. 
Byty 

 

1. Byty jsou určeny osobám s trvalým bydlištěm v ORP Dvůr Králové nad Labem, zejména 

rodinám s dětmi, které pro zvládnutí rodičovských kompetencí potřebují podporu 

odborníků a jsou ochotny s nimi spolupracovat, samoživitelům s dítětem/dětmi, osobám 

omezeným ve svéprávnosti, mladým lidem opouštějícím ústavní výchovu či pěstounskou 

péči, osamělým seniorům, kteří vynakládají na bydlení nepřiměřenou výši svých příjmů a 

dalším osobám v bytové nouzi, a to na dobu nepřesahující 5 let. Cílem je, aby tyto osoby 

nejpozději do pěti let vyřešily svou nepříznivou životní situaci a našly si bydlení na běžném 

trhu s byty. 

 

2. O přidělení bytů jednotlivým žadatelům rozhoduje Rada města Dvůr Králové nad Labem 

(dále jen rada města). 

3. S vybranou osobou uzavírá pronajímatel nájemní smlouvu nejprve na dobu 4 měsíce. 

Pokud nájemce naplňuje podmínky smlouvy, řádně platí nájem a spolupracuje na řešení 

své nepříznivé životní situace, je mu smlouva prodloužena o 8 měsíců. Poté je vždy, za 

předpokladu řádného plnění povinností daných smlouvou a dalších povinností 

popisovaných v předchozí větě, smlouva uzavírána na dalších 12 měsíců, a to na dobu 



obvykle nepřesahující 5 let. Jestliže se ani v té době nepodaří nájemci vyřešit svou 

nepříznivou životní situaci, může požádat radu města o další prodloužení nájemní smlouvy. 

Ve výjimečných případech může rada města rozhodnout o prodloužení nájemní smlouvy 

nad pětileté období. Přihlíží přitom ke zdůvodněné žádosti nájemce, ke zprávě 

pronajímatele o plnění povinností vyplývajících z nájemní smlouvy a ke zprávě sociálních 

pracovníků o přístupu nájemce k řešení jeho nepříznivé sociální situace.   

4. Uzavření smlouvy o nájmu není podmíněno složením kauce. 

 

III. 
Podání žádosti o byt 

 

1. Zájemce o byt musí podat písemnou žádost na formuláři k tomu určeném. Formulář je 

k dispozici na odboru školství, kultury a sociálních věcí (dále jen ŠKS), v Domě Žofie a na 

webových stránkách města.  

2. Evidenci žádostí vede odbor ŠKS.  

3. Podmínky pro přijetí žádosti: 

a)  pokud je žadatel ke dni podání žádosti o byt dlužníkem města Dvůr Králové nad Labem 

nebo PS je nutno, aby k termínu schůze rady města, která bude o přidělení bytu 

rozhodovat, měl uzavřenou s městem nebo PS dohodu o uznání dluhu a o splátkách se 

splátkovým kalendářem (odbor ŠKS prověří pravdivost prohlášení žadatele a plnění 

dohody o splátkách dle splátkového kalendáře v rámci jednotlivých odborů či PS); - při 

posuzování žádosti bude přihlíženo k tomu, zda žadatel řádně plnil své finanční závazky 

vůči městu a vůči PS; nedodržení splátkového kalendáře a neřešení tzv. platební 

neschopnosti formou žádosti o úpravu výše splátek, bude důvodem pro nevyhovění 

žádosti o byt či prodloužení nájemní smlouvy,  

b) žadatel nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému, rodinnému domu 

nebo k bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni (žadatel prokazuje 

čestným prohlášením); 

c) žadatel nemá finanční prostředky, které by mu umožnily zajištění bydlení jiným 

způsobem (žadatel prokazuje čestným prohlášením); 

d) žadatel má trvalý pobyt v ORP Dvůr Králové nad Labem, 

e)  žadatel souhlasí, že bude aktivně spolupracovat se sociálním pracovníkem Městské 

úřadu Dvůr Králové nad Labem na řešení své nepříznivé sociální situace.  

 
 
 
 
 



 
IV. 

Postup projednání žádosti o byt 
 

1. Žádosti vyřizuje odbor ŠKS, který provede u žadatele sociální šetření a poté předloží žádost 

o byt sociální komisi RM, která životní situaci občana posoudí a vydá zdůvodněné 

stanovisko pro radu města.  

2. Při posuzování žádosti se přihlíží k celkové sociální situaci žadatele, výši příjmů, 

zdravotnímu stavu, věku, k plnění finančních závazků vůči městu či PS, zda s žadatelem 

nebyla v minulosti ukončena nájemní smlouva na městský byt výpovědí ze strany města 

Dvůr Králové nad Labem z důvodů porušení nájemní smlouvy ze strany žadatele nebo 

nebyl v minulosti z městského bytu vystěhován výkonem rozhodnutí, (ověří odbor ŠKS u 

odboru ekonomiky a majetku města a PS).  

3. Při posuzování žádostí je přihlíženo mj. i k aktivní spolupráci žadatele se sociálním 

pracovníkem MěÚ na řešení své nepříznivé sociální situace před podáním žádosti. 

4. V případě, že sociální komise doporučí radě města přidělení bytu žadateli, předloží odbor 

ŠKS stanovisko sociální komise radě města ke schválení.  

5. V případě schválení přidělení bytu, vyzve ředitelka PS žadatele k podpisu nájemní 

smlouvy, v souladu s postupem dle čl. II, bodu 3 tohoto vnitřního předpisu.   

5. V případě, že sociální komise RM nedoporučí žadatele ke schválení, předloží odbor ŠKS 

materiál radě města současně se zápisem z jednání sociální komise RM. O usnesení rady 

města vyrozumí žadatele odbor ŠKS. 

 
V. 

Ubytovací jednotky 
 

1. Ubytovací jednotky jsou určeny k přechodnému ubytování osob s trvalým bydlištěm v ORP 

Dvůr Králové nad Labem, zejména zájemcům z řad stávajících uživatelů azylového domu 

nebo noclehárny, kteří aktivně přistupovali k řešení své nepříznivé situace a mají zájem a 

schopnost žít v samostatném ubytování, dále ostatním dospělým osobám, které se ocitnou 

v bytové nouzi, případně nedosáhnou na běžné bydlení, ale jsou schopny a ochotny svou 

situaci řešit. Ubytovna je určená osobám v bytové nouzi na přechodnou dobu 

nepřesahující dva roky. 

 

2. Rozhodováním o přidělení ubytovacích jednotek je radou města pověřen vedoucí odboru 

ŠKS nebo vedoucí sociální oddělení. 

3. S vybranou osobou uzavírá ubytovatel (PS) smlouvu nejprve na 4 měsíce. Pokud ubytovaný 

naplňuje podmínky smlouvy, je mu smlouva prodloužena o dalších 8 měsíců. Pokud ani 



v té době se ubytovanému nepodaří vyřešit svou bytovou situaci a najít si trvalejší bydlení, 

může mu být smlouva prodloužena na dobu maximálně dalšího roku. V případě hodného 

zvláštního zřetele může vedoucí odboru ŠKS nebo vedoucí sociálního oddělení rozhodnout 

výjimečně o prodloužení smlouvy nad rámec dvou let, a to na základě písemné žádosti 

ubytovaného s řádným zdůvodněním a na základě zprávy vydané ubytovatelem o úhradě 

poplatků spojených s ubytováním, dále bude vycházet ze zprávy sociálního pracovníka 

MěÚ o přístupu žadatele při řešení jeho nepříznivé životní situace.   

 

 
VI. 

Podání žádosti o ubytovací jednotku 
 

1. Zájemce o ubytovací jednotku musí podat písemnou žádost na formuláři k tomu 

určeném. Formulář je k dispozici na odboru ŠKS, v Domě Žofie a na webových 

stránkách města.  

2. Evidenci žádostí eviduje odbor ŠKS.  

3. Podmínky pro přijetí žádosti: 

a) žadatel nemá finanční prostředky, které by mu umožnily zajištění bydlení jiným 

způsobem (žadatel prokazuje čestným prohlášením); 

b) žadatel má trvalý pobyt v ORP Dvůr Králové nad Labem, 

c) žadatel souhlasí, že bude aktivně spolupracovat se sociálním pracovníkem 

Městské úřadu Dvůr Králové nad Labem na řešení své nepříznivé sociální 

situace.  

 
VII. 

Postup projednání žádosti o ubytovací jednotku 
 

1. Žádosti vyřizuje odbor ŠKS, který provede u žadatele sociální šetření, na základě 

poznatků ze sociálního šetření posoudí žádost vedoucí odboru ŠKS a vydá zdůvodněné 

stanovisko pro ubytovatele. 

Při posuzování žádosti se zohlední:   

a. celková nepříznivá sociální situace žadatele s přihlédnutím ke zdravotnímu 

stavu, věku, výši příjmů, plnění finančních závazků vůči městu či vůči PS,  

b. míra, jakou je odkázán na pomoc druhé osoby, 

c. rodinné poměry žadatele, 

d. spolupráce s pracovníky azylového domu, pokud tuto službu žadatel využíval. 

2. Smlouvu o ubytování se schváleným žadatelem uzavírá ředitel/ka PS. 

 
 
 



 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 
1. Rada města může v konkrétních případech rozhodnout o postupu odlišném od postupů 

stanovených tímto předpisem. 

2. Tento vnitřní předpis byl schválen usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem 

č. R/411/2022 - 116. RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.06.2022. 

3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 23.06.2022. 
 

 
 
 
 
Ing. Jan Jarolím v.r. Mgr. Alexandra Jiřičková v.r. 
   starosta města místostarostka 


