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Zásady pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou – Penzion Domov v Hostinném
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
v souvislosti s dotazy na možnost přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – Penzion
Domov, Labská Fortna 230, Hostinné (dále jen „DPS“) občanům s trvalým pobytem mimo město
Hostinné a skutečnosti, že dosavadní podmínky přidělování bytů v DPS byly vázány na trvalý pobyt
v Hostinném, se Rada města Hostinné rozhodla přehodnotit stávající pravidla a nově upravila
možnost umísťování občanů s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Hostinné.
V příloze Vám zasíláme na vědomí směrnici č. 31/2016, která stanovuje postup pro přijímání
a vyřizování žádostí o přidělování bytů v DPS a v níž město Hostinné umožňuje spádovým obcím
zabezpečit svým občanům, kteří již potřebují pečovatelskou službu, jejich umístění v domě
s pečovatelskou službou v Hostinném, a to za jednorázový poplatek 10.000 Kč. V případě,
že bude/budou mít zájem o umístění do DPS občan/é Vaší obce a jeho/jejich umístění do DPS
schválí Rada města Hostinné, budeme Vás v těchto individuálních případech kontaktovat.
Věříme, že tuto naši nabídku uvítáte a v případě potřeby řešit bytovou situace již nesoběstačných
občanů Vaší obce nabídku využijete. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.
S pozdravem

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města
Příloha
 Směrnice č. 31/2016, o zásadách pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou –
Penzion Domov v Hostinném

ústředna: 499 441 333, eMail: urad@muhostinne.cz, datová schránka: dgsbd5f, bankovní spojení: 1303699319/0800

Městský úřad Hostinné, Odbor správní

Stránka 2 z 2

Rozdělovník
1) Obec Čermná
2) Obec Dolní Kalná
3) Obec Dolní Olešnice
4) Obec Horní Kalná
5) Obec Horní Olešnice
6) Obec Chotěvice
7) Obec Klášterská Lhota
8) Obec Prosečné
9) Obec Rudník
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