OBEC STAŇKOVICE
PRAVIDLA
pro přidělování bytů v BPS (Byty pro seniory) ve Staňkovicích
1. Do Bytů pro seniory ve Staňkovicích (dále jen BPS) jsou přijímání především občané
se sníženou soběstačností, zejména občané důchodového věku, prokazatelně žijící
v Obci Staňkovice a jejích místních částí Tvršice a Selibice, dále občané z obcí
sdružených v Mikroregionu Žatecko, kde nejsou BPS nebo DPS . Občanem se
sníženou soběstačností je ten, který potřebuje alespoň některé placené úkony
poskytované v BPS.
2. Žádosti pro přidělení bytu v BPS, potvrzení a doporučení ošetřujícím lékařem přijímá
a eviduje Obecní úřad Staňkovice podle data podání žádosti.
3. Obecní úřad při sestavování pořadí přihlíží především ke zdravotnímu stavu a sociální
situaci žadatelů. Přednostně jsou řešeni:
- osamělí žadatelé bez rodinného zázemí
- žadatelé bydlící s ohledem na zdravotní stav v nevyhovujících bytových
podmínkách
4. Pokud je žadatel o byt v BPS nájemcem obecního bytu Obce Staňkovice, nebo místní
části Tvršice, Selibice, bude smlouva o nájmu bytu v BPS uzavřena za podmínky, že
žadatel – nájemce (popřípadě žadatelé – nájemci, nebo spolunájemci) ukončí nájem
dosavadního obecního bytu. S tímto žadatelem bude sepsána Dohoda o ukončení
nájmu bytu ještě před projednáním v obecním zastupitelstvu. Výjimka z této
podmínky platí jen pro případ, že s nájemcem dosavadního obecního bytu žili předtím
ve společné domácnosti členové rodiny – příslušníci domácnosti, kteří splňují
podmínky pro přechod nájmu podle Občanského zákoníku.
5. Žadatel, který odmítne nabízený byt v BPS, bude zařazen na poslední místo seznamu.
6. Do bezbariérových bytů budou umísťováni občané, kteří splňují výše uvedené
podmínky a jejichž žádost je doporučena Okresním výborem sdružení zdravotně
postižených.
7. Přidělení bytů do BPS schvaluje podle návrhu starosty obce obecní zastupitelstvo
Obce Staňkovice.
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2014 a byla schválena obecním
zastupitelstvem dne 27. 11. 2013 usnesením č. 25, čj. S25-691/2013.
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