Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Žádost

Žádost o pronájem bytu
v domě s pečovatelskou službou
ul. Gajdošova čp. 2638/39 B, čp. 2642/39 A
ul. Dobrovského čp. 1069/53
I. Žadatel
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Stav:

Titul:

Druh důchodu:

Manžel(ka)
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Stav:

Titul:

Druh důchodu:

Adresa trvalého pobytu
Ulice, číslo
or./po.:

Město:

PSČ:

Město:

PSČ:

Adresa skutečného pobytu
Ulice, číslo
or./po.:

II. Předmět žádosti
Žádost o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou.
Požadovaná
velikost bytu
v DPS
Gajdošova:
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náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
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IC 00845451 DIC CZ00845451
Číslo účtu 19-923761/0100

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Žádost
Žádost o pronájem
bytu v DPS

Příspěvek na bydlení:

ANO

NE

ČJ:
Ověřeno dne:
Podpis sociálního pracovníka:

Důvody
pro bydlení
v domě
s pečovatelskou
službou:

III. Další údaje
Kontaktní osoba (děti, blízcí příbuzní, jiná osoba)
Jméno:

Příjmení:

Titul:

Ulice, číslo
or./po.:

Město:

PSČ:

Telefon:

Vztah
k žadateli:

Osobní údaje kontaktních osob budou použity pouze v případě krizové situace za účelem předejití
vzniku újmy na životně důležitých zájmech žadatele.
IV. Prohlášení
Prohlašuji, že na základě uzavřené smlouvy o poskytování pečovatelské služby jsem příjemcem
úkonů pečovatelské služby:
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

jiné pečovatelské služby (doložit smlouvu)
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Číslo účtu 19-923761/0100

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Žádost
Žádost o pronájem
bytu v DPS

Prohlašuji, že jsem-li nájemcem bytu ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného
městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ukončím tento nájemní poměr před uzavřením
nájemní smlouvy k bytu v domě s pečovatelskou službou a tento byt v uvedené lhůtě předám
pronajímateli.
Souhlasím s tím, aby pro účely posouzení žádosti o pronájem bytu zvláštního určení bylo
provedeno sociální šetření v místě mého bydliště nebo v místě, kde se převážně zdržuji, a to
i opakovaně.
Žadatel dle § 52 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, zprošťuje povinnosti
mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz pro ověření bezdlužnosti žadatele vůči městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) povinnosti
hlásit každou změnu do 8 dnů poté, co nastane.

Datum:

Podpis žadatele:

Podpis manžela(ky)/druha, družky:

V. Upozornění
K žádosti doložte k nahlédnutí:
-

originál posledního výměru důchodu nebo ústřižek výplatního dokladu k důchodu,
rozhodnutí o příspěvku na bydlení,
platný občanský průkaz,
smlouvu o poskytování pečovatelské služby jiného poskytovatele.

Seznam příloh:

1.
2.
3.
4.
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Informace o zpracovávání osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyjádření lékaře o vhodnosti umístění žadatele do bytu v domě s pečovatelskou službou
Čestné prohlášení
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Číslo účtu 19-923761/0100

Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Žádost
Žádost o pronájem
bytu v DPS

Příloha č. 1:

Informace o zpracovávání osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů žadatele uvedených v žádosti o nájem bytu v domě
s pečovatelskou službou, poskytované v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
1. Kdo bude Vaše osobní údaje v rozsahu poskytnutém v žádosti o nájem bytu v domě
s pečovatelskou službou a jejích přílohách zpracovávat?

Správcem Vašich osobních údajů, tj. tím, kdo určuje účel a prostředky jejich zpracování, jakož
i provádí zpracování samotné, je statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava
a Přívoz, IČ 00845451, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava – Moravská Ostrava, 729 29
(dále jen „správce“). Kontaktní údaje: odbor sociálních věcí, oddělení sociální péče, telefon
599 442 649, 720 735 253, 599 442 656, 725 926 531, e-mail:posta@moap.ostrava.cz, budova na
ulici Nádražní 970/110, Moravská Ostrava a Přívoz
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává KLIMUS  PARTNERS s.r.o., se sídlem
Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zastoupena Mgr. Romanem Klimusem jednatelem, ID datové schránky: ewann52, IČO: 03373444. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu
osobních údajů: Martin Krupa, telefon: +420 724 356 825, e-mail: martin.krupa@gdpr-opava.cz.
Jakožto subjekt údajů, tj. ten, jehož osobní údaje jsou správcem zpracovávány, jste oprávněn/a
obracet se na pověřence ve všech záležitostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů,
včetně výkonu práv dle bodu 7 této informace.
3. Jaké osobní údaje budou v souvislosti s Vaší žádostí o nájem bytu v domě s pečovatelskou
službou zpracovány?

V souvislosti s Vaší žádostí budou zpracovány osobní údaje v rozsahu uvedeném v žádosti
a přílohách k ní doložených. Osobním údajem se rozumí jakákoli informace, která se týká určené
nebo určitelné fyzické osoby, např. jméno, příjmení, datum narození, a další. Poskytnutí daných
osobních údajů správci je zcela dobrovolné, ale také nezbytné pro její posouzení, projednání
kompetentním orgánem správce a následné uzavření nájemní smlouvy. Bez uvedení těchto údajů
není možno žádost projednat a rozhodnout o ní.
4. Co nás opravňuje ke zpracování Vámi poskytnutých údajů a jaký je účel prováděného
zpracování?

Zpracování osobních údajů je v tomto případě zahrnuto pod právní důvod zpracování nezbytného
pro splnění smlouvy – jedná se o předsmluvní opatření nezbytné ke vzniku nájemního vztahu mezi
správcem a Vámi. Samotným účelem zpracování poskytnutých údajů je posouzení Vaší žádosti, její
projednání Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a jednání o uzavření a změně
smlouvy o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, plnění nájemní smlouvy, případně další
úkony s uzavřenou nájemní smlouvou související. Případné vymáhání plnění nároků vzešlých
z nájemního vztahu v soudním, exekučním či správním řízení, příp. rušení údaje o místu trvalého
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Statutární město Ostrava
Žádost
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Žádost o pronájem
úřad městského obvodu
bytu v DPS
pobytu je pak založeno na oprávněných zájmech správce a plnění právní povinnosti.

5. Komu dalšímu budou Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje budou zpřístupněny členům Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,
která o uzavření nájemní smlouvy rozhoduje, jakož i oprávněným zaměstnancům správce, kteří
se na vyřízení Vaší žádosti podílejí.
Vaše osobní údaje můžou být dále v případě krizové situace poskytnuty v žádosti Vámi uvedeným
kontaktním osobám, a to výlučně za účelem předejití vzniku újmy na Vašich životně důležitých zájmech.
6. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje u správce uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu nájemního vztahu
a po jeho skončení po dobu, než bude předmět nájmu vyklizen a odevzdán pronajímateli, než bude
zrušen údaj o místu trvalého pobytu a než budou vymoženy případné pohledávky z uzavřené
smlouvy. Úložní doba stanovená dle spisového a skartačního řádu správce v souladu se zákonem
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů následně činí 5 let.
V případě, že nedojde k uzavření nájemní smlouvy, budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu 5 let.
Po uplynutí této doby bude v souladu s citovaným zákonem provedeno skartační řízení.
7. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Jakožto subjekt údajů, tj. ten, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, máte právo v mezích obecně
závazných právních předpisů požadovat na správci přístup ke svým osobním údajům, opravu
nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů, výmaz zpracovávaných osobních údajů, případně
omezení zpracování. Dále máte právo na přenositelnost poskytnutých osobních údajů, případně
omezení jejich zpracování, jakož i právo podat Úřadu pro ochranu osobních údajů stížnost proti
správci, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů jsou porušeny obecně závazné
právní předpisy ochranu osobních údajů upravující.

S touto informací jsem se seznámil dne ______
Podpis _________________
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Příloha č. 2:

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů)
Souhlasím se zpracováním mých níže uvedených osobních údajů:
Kontaktní údaje:
Žadatele o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou:
Telefon: _______________________________
E-mail: ________________________________

Zároveň souhlasím a beru na vědomí, že jako nájemce bytu v domě s pečovatelskou službou jsem
povinen seznámit všechny stávající i nové členy své domácnosti, případně podnájemce a osoby
spolubydlící, jejichž údaje jsem poskytl pronajimateli, s podmínkami zpracování osobních údajů
pronajímatelem.
………………………………….. (případně jiné)
Správcem osobních údajů je statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,
IČ 00845451, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava (dále jen „správce“). Zpracování
osobních údajů je prováděno prostřednictvím odboru sociálních věcí, oddělení sociální péče Úřadu
městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Účelem zpracování osobních údajů ve stanoveném
rozsahu je zajištění kontaktu na žadatele pro účely projednání žádosti a uzavření smlouvy o
pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou a plnění nájemní smlouvy. Udělení souhlasu je
zcela dobrovolné, žádný právní předpis Vám nestanoví povinnost správci tyto údaje poskytnout.
Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, a to písemným sdělením zaslaným na uvedenou adresu
správce, e-mailem s elektronickým podpisem (posta@moap.ostrava.cz) nebo prostřednictvím
datové schránky c9ybfpi. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vámi uvedených
osobních údajů, které bylo provedeno před jeho odvoláním. Vaše osobní údaje budou uchovány po
dobu 5 let.
Obecné informace o zpracování Vašich osobních údajů, jakož i totožnosti pověřence pro ochranu
osobních údajů, Vašich právech a způsobech jejich uplatnění naleznete na stránce
https://moap.ostrava.cz.
V Ostravě dne: _________________________
Podpis žadatele o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou: _________________________
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Příloha č. 3:

Vyjádření lékaře o vhodnosti umístění žadatele do bytu v domě
s pečovatelskou službou
Jméno a příjmení žadatele:
…………………………………………………………………………………
Datum narození: ...…………………………….………………………………
Bydliště: ………………………………………………………………………
Stanovisko lékaře k umístění do DPS:
Z hlediska zdravotního stavu žadatele jeho umístění do DPS:
Doporučuji

x

nedoporučuji

(nehodící se škrtněte)

přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou
Datum: ……………
Podpis a razítko praktického lékaře ………………………………………….

Byty v domech s pečovatelskou službou ne jsou určeny pro osoby, jejichž celkový zdravotní stav vyžaduje
komplexní celodenní péči. DPS není určen pro osoby, jež trpí akutními psychotickými poruchami, občany
s rysy nesnášenlivosti, konfliktního a asociálního jednání, alkoholismem nebo jinými toxikomaniemi, pod
jejichž vlivem by mohli ohrozit sebe a okolí.
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Příloha č. 4

Čestné prohlášení
k žádosti o pronájem bytu v domě s pečovatelskou službou
Čestně prohlašuji, že:

-

nemám ke dni podání žádosti vůči statutárnímu městu Ostrava a jednotlivým městským
obvodům žádné dluhy,

-

nejsem osobou, které byl vypovězen nájem bytu na základě důvodů uvedených v § 2288
odst. (1) písmene a) a b) nebo v § 2291 odst. (1) a (2) z. č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku a po výpovědní době byl nájem ukončen,

-

jsem schopen pravidelně hradit nájemné a služby spojené s užíváním bytu,

-

veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a dávám tímto souhlas k jejich možnému
prověření a jsem si vědom(a) skutečnosti, že nepravdivost uváděných údajů může mít
za následek vyřazení mé žádosti z evidence žádostí.

Místo:

Datum:

Podpis žadatele:
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