
Město Dvůr Králové nad Labem 
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem  

 

RADA MĚSTA  
 

 

STATUT UBYTOVACÍ JEDNOTKY URČENÉ PRO KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ OSOB 
VYŽADUJÍCÍCH PÉČI DRUHÉ OSOBY V OBJEKTU  

DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ul. SADOVÁ č.p. 2755 
 

 

1. Úvodní ustanovení a účel 
 

1. Tímto statutem je upraven účel a zásady ubytování v ubytovací jednotce, vyčleněné 
k účelu krátkodobého pronájmu osobám, které potřebují péči druhé osoby, po 
propuštění z nemocnice do doby umístění do pobytového zařízení, a kterým 
potřebnou pomoc a péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. Krátkodobým 
pronájmem se rozumí zpravidla doba nepřesahující 3 měsíce. 
 

2. Ubytovací jednotka se nachází v domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v ul. 
Sadová č.p. 2755, který je domem zvláštního určení, v souladu se zákonem č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

3. DPS v ul Sadová č.p. 2755 je v majetku města Dvůr Králové nad Labem, správcem a 
pronajimatelem je příspěvková organizace Pečovatelská služba Města Dvůr Králové 
nad Labem (dále jen PS).  

 
4. Výše úhrady za ubytování v ubytovací jednotce se řídí sazbou schválenou Radou 

města Dvůr Králové nad Labem.  
 

5. Potřebnou péči lze zajistit zprostředkováním dostupných sociálních služeb např. 
pečovatelské služby, osobní asistence, tísňové péče, aj., které si klient nasmlouvá. 
Úhradu za služby hradí klient jednotlivým poskytovatelům, dle platného ceníku. Na 
základě doporučení lékaře lze poskytovat domácí ošetřovatelskou péči, která je 
hrazena veřejnou zdravotní pojišťovnou.  
 

6. Byt je vybaven kompletním bezbariérovým sociálním zařízením, kuchyňskou linkou, 
polohovací postelí, nočním stolkem, šatní skříní a dalším nezbytným vybavením. 

 
2. Podání žádostí 

 
1. Žadatel, který se uchází o poskytnutí ubytování, podává žádost odboru školství, 

kultury a sociálních věcí MěÚ Dvůr Králové nad Labem na zvláštním formuláři 
vydávaném pro tento účel. Odbor podané žádosti eviduje podle data přijetí a čísla 
jednacího a každá žádost je doplněna o sociální šetření, zaměřené především na 
zdravotní situaci žadatele, potřebu péče druhé osoby a rodinnou situaci. Toto sociální 



šetření provádějí sociální pracovnice MěÚ a PS. Přílohou žádosti je vyjádření lékaře o 
zdravotním stavu žadatele. 

 
2. Žádost o poskytnutí ubytování může podat občan s trvalým bydlištěm ve správním 

obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem příp. jeho opatrovník.   
 

3. Poskytnutí ubytování  
 

1. Žádosti o ubytování budou převážně projednávány na pravidelných společných 
jednáních pracovní skupiny sociálních pracovníků sociálních služeb, MěÚ a primářky 
oddělení následné péče městské nemocnice. Skupina se mj. zabývá zajištěním 
optimální pomoci a péče především osobám po dlouhodobé hospitalizaci na odd. 
následné péče Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem, které: 
- po propuštění nezbytně potřebují péči druhé osoby,  
- mají podanou žádost do pobytové sociální služby a čekají na umístění do 

pobytového zařízení a zároveň se nemohou vrátit do původního bydliště.  
Při posuzování členové pracovní skupiny posoudí:   

a) celkový zdravotní a sociální stav žadatele a jeho potřeby, 
b) míru, jakou je odkázán na pomoc druhé osoby, 
c) rodinné poměry žadatele. 
 

2. Osobu, se kterou bude uzavřena smlouva o ubytování, určí, na základě doporučení 
sociálně-zdravotní skupiny nebo dle poznatků získaných v rámci sociální práce, 
vedoucí odboru ŠKS, na základě pověření Rady města Dvůr Králové nad Labem 
usnesení č. R/201/2019 - 15. RM ze dne 03.04.2019. 

 
3. Smlouvu o ubytování se schváleným žadatelem uzavírá ředitelka PS. 

 
4. Užívání ubytovací jednotky se řídí provozním řádem, ubytovací smlouvou a platnými 

právními předpisy.  
 

Statut je schválen usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem č. R/201/2019 - 15. RM ze 
dne 03.04.2019 a vstupuje v platnost dne 08.04.2019. 
 
 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne ………………………           
 
 
 
 
 
Ing. Jan Jarolím v.r.  
starosta města 


