Interní směrnice č. 1/2014
Zásady poskytování příspěvku klientům
Pasivního bytového domu pro seniory

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Důvodem vydání směrnice je stanovení zásad pro poskytování příspěvku klientům
využívajících služby Pasivního bytového domu pro seniory, organizační složky města
Modřice, zřízené Zastupitelstvem města Modřice dne 9. září 2013.
2. Na základě tohoto usnesení Zastupitelstva města Modřice a v souladu s ním stanovuje
město Modřice tyto podmínky pro poskytnutí příspěvku na bydlení klientům
Pasivního bytového domu pro seniory (dále jen „PBDS“):
Článek 2
Výše příspěvku
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.
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Článek 3
Podmínky poskytnutí příspěvku
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
Příspěvek se poskytuje na bytovou jednotku. Jsou-li ubytovaní v jedné bytové jednotce
dva klienti, může o příspěvek požádat jen jeden z nich.
Je-li v bytové jednotce 2+KK ubytovaná pouze jedna osoba, nemá na příspěvek nárok.
Příspěvek se vyplácí zpětně po uplynutí měsíce, na který byl schválen a pouze
v případě, že není evidováno dlužné nájemné.
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.

Článek 4
Žádost o příspěvek
1. Žádost o příspěvek podává písemně na formuláři, který tvoří přílohu č. 1 této
směrnice.
2. Přílohu žádosti tvoří:
a. kopie výměru starobního důchodu
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Článek 5
Poskytnutí příspěvku
Příspěvek je vyplácen vždy měsíčně. Prioritu má bezhotovostní úhrada.
Příspěvek se poskytuje na dobu neurčitou od měsíce, ve kterém rozhodne Rada města
Modřice o přiznání příspěvku.
Poskytnutí příspěvku schvaluje Rada města Modřice.
Přesahuje-li výše příspěvku jednomu klientovi částku 20.000,-- Kč, předkládá Rada
města Modřice seznam takových klientů ke schválení Zastupitelstvu města Modřice v
souladu s ust. § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Článek 5
Ustanovení společná a závěrečná
Směrnici schválilo Zastupitelstvo města Modřice na své schůzi dne 10. března 2014.
Směrnice:
a. nabývá účinnosti dnem vydání.
b. je schválena na dobu neurčitou do vydání nové směrnice upravující tuto
problematiku.
Přílohu č. 1 této směrnice tvoří formulář žádosti o příspěvek
Vedením agendy příspěvku pověřuje Rada města odbor majetkový Městského úřadu
Modřice.

Ing. Josef Šiška
starosta města
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