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Dodatek č. 1
PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ
v Domě s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou,
Kostelní ulice čp. 526, 542 24 Svoboda nad Úpou
Tímto dodatkem č. 1 se mění v souladu s usnesením Rady města Svobody nad Úpou č. RM/750/60/2017
ze dne 15.3.2017 Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou,
Kostelní ulice čp. 526, 542 24 Svoboda nad Úpou, označená jako č.j. SVO/1944/2015 ze dne 19.6.2015
(dále jen „Pravidla“), a to tak, že se

mění
odst. 4 písmeno cc) v části II. takto:
osobou s trvalým bydlištěm v jiné obci - po přidělení bytu v DPS (přidělením bytu se rozumí schválení
přidělení bytu na schůzi Rady města formou přijatého usnesení) bude po této osobě požadován ve lhůtě
do 15-ti dnů od přidělení bytu jednorázový příspěvek od příslušné obce nebo od samotného žadatele, a
to:
- 10.000 Kč, pokud je žadatel jednotlivec osobou z následujícího okruhu příbuzných (prarodič, nebo
rodič, nebo sourozenec) k osobě, která splňuje podmínky příbuzenského vztahu s osobou s trvalým
bydlištěm ve Svobodě nad Úpou, na kterém je hlášena nejméně dvanáct měsíců (tímto trvalým bydlištěm
se rozumí trvalý pobyt na adrese ve Svobodě nad Úpou vyjma adresy ohlašovny Městského úřadu),
- 20.000 Kč, pokud je žadatel manželská či partnerská dvojice (jestliže alespoň jeden z nich splňuje
podmínky dle Pravidel) osobou z následujícího okruhu příbuzných (prarodič, nebo rodič, nebo
sourozenec) k osobě, která splňuje podmínky příbuzenského vztahu s osobou s trvalým bydlištěm ve
Svobodě nad Úpou, na kterém je hlášena nejméně dvanáct měsíců (tímto trvalým bydlištěm se rozumí
trvalý pobyt na adrese ve Svobodě nad Úpou vyjma adresy ohlašovny Městského úřadu),
- 60.000 Kč, pokud je žadatel osobou jednotlivcem s trvalým bydlištěm v jiné obci a je bez
příbuzenského vztahu,
- 90.000 Kč, pokud je žadatel osobou - manželská či partnerská dvojice (druh - družka) s trvalým
bydlištěm v jiné obci a je bez příbuzenského vztahu.
Pokud příslušná obec nebo žadatel ve stanovené lhůtě příspěvek neuhradí, nemůže být byt přidělen a
žadatel bude posuzován, jako když byt odmítl.
Ostatní ustanovení Pravidel zůstávají v platnosti.

Ve Svobodě nad Úpou dne 24.3.2017
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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