
01 Pojmenování (název) životní situace 

Dar-příspěvek na bydlení klientovi Pasivního bytového domu 

02 Základní informace k životní situaci 

Poskytnutí daru - příspěvku na bydlení klientovi Pasivního bytového domu dle platné interní směrnice 

č. 1/2014 

03 Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 

Fyzická osoba, které má být dar poskytnut (klient PBDS) 

04 Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podání žádosti o dar na předepsaném formuláři, schvaluje Rada města nebo Zastupitelstvo 

1. Příspěvek lze poskytnout pouze klientovi PBDS 

a. se státním občanstvím České republiky 

b. s trvalým pobytem v Modřicích v délce trvání minimálně 2 roky 

c. který dosáhl důchodového věku a pobírá starobní důchod 

d. který má uzavřenu nájemní smlouvu na služby v PBDS 

e. který požádal o poskytnutí příspěvku způsobem, který stanoví čl. 4 této směrnice 

2. Příspěvek se poskytuje na bytovou jednotku. Jsou-li ubytovaní v jedné bytové jednotce dva 

klienti, může o příspěvek požádat jen jeden z nich. 

3. Je-li v bytové jednotce 2+KK ubytovaná pouze jedna osoba, nemá na příspěvek nárok. 

4. Příspěvek se vyplácí zpětně po uplynutí měsíce, na který byl schválen a pouze v případě, že 

není evidováno dlužné nájemné. 

5. Klient PBDS, kterému je přiznán příspěvek, je povinen nahlásit změnu skutečností, 

rozhodných pro nárok na příspěvek, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, od kterého tato skutečnost 

nastala.  

 

05 Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace 

Podáním osobně, prostřednictví datové schránky nebo podatelny 

06 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Bc. Andrea Kovářová 

07 Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Občanský průkaz 

Vyplněný formulář  

Výměr důchodu 

08 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Předepsaný formulář – viz příloha 

09 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Poplatky se nehradí 

10 Jaké jsou lhůty pro vyřízení 

Žádost schvaluje Rada města, která zasedá každý měsíc 

1. Příspěvek pro klienta PBDS činí: 

a. měsíčně 2.000,-- Kč u klienta, jehož výše důchodu za měsíc nepřevyšuje částku 

9.500,-- Kč 

b. měsíčně 1.000,-- Kč u klienta, jehož výše důchodu je v rozmezí 9.501,-- Kč až 

12.000,-- Kč. 

11 Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

- - - 

12 Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 



- - - 

13 Elektronická služba, kterou lze využít 

Elektronická podatelna, datová schránka 

14 Podle kterého právního předpisu se postupuje 

z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 

z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

15 Jaké jsou související předpisy 

- - - 

16 Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují 

Opravný prostředek není 

17 Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností 

Odejmutí daru 

18 Další informace 

- - - 

19 Popis byl naposledy aktualizován 

Zpracovala  Bc. Andrea Kovářová dne 2014-05-14, korektura  

 

20 Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace 

- - - 

 


