
Příloha k žádosti o pronájem podporovaného bytu podle 
Podprogramu MMR ČR v Blížejově 

(vyplní sociální pracovník příslušné obce)

Jmého Příjmení Rodinný vztah

Základní identifikace žadatele

Jméno

Rodinný stav

Narozen dne

Trvalý pobyt

Ulice

Město

Telefon

CÍLEM JE IDENTIFIKACE CÍLOVÉ SKUPINY A SPLNĚNÍ JEJICH PODMÍNEK:  

Osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem 
v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 
1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem – jedná se o 
seniory ve věku 65 let a více (65+). 
Bude-li nájemní smlouva k pečovatelskému bytu uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční 
mzdou za bezprostředně předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k pečovatelskému bytu uzavřena v období od 1. ledna do 30. června, bude čistý 
měsíční příjem porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok.  

Hodnota průměrné měsíční mzdy zveřejněná ČSÚ je umístěna také na webových stránkách MMR.

1. Jaké má žadatel bydlení? 

2. Výše nákladů na bydlení? 

3. Kdo je s žadatelem hlášen k trvalému pobytu, s kterými z uvedených osob vede žadatel domácnost? 

4. Kdo pravidelně žadatele navštěvuje, popř. se o něj stará? 

Příjmení

Rodné příjmení

Rodné číslo

Číslo pop/orient 

PSČ

Mobil

Druh Poznámka

Družstevní byt

Státní byt

Rodinný dům

Ostatní

Výše nájemého Kč

Výše poplatků Kč

Jmého Příjmení Telefon
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http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Bytova-politika/Programy-Dotace/Ostatni/Metodika-pro-dolozeni-prijmu-pred-uzavrenim-nove-n


5. Příjem žadatele - výše po poslední valorizaci 

6. Má žadatel zavedenou pečovatelskou službu - v jakém rozsahu, nebo potřebuje a bude chtít tuto 
službu žadatel zavést? 

7. Zdravotní stav žadatele 

8. Druh diety 

9. Držitel mimořádných výhod                                            10. Bezmocnost 

Stav Poznámka

pohyblivý i mimo byt

částečně pohyblivý

nepohyblivý

I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

TP

ZTP

ZTP/P

Druh příjmu/důchodu Částka

CZK0.00

CZK0.00

CZK0.00

11.    Doporučujete umístění uchazeče jako nájemce podporovaného bytu v Blížejově? 

12.    V případě záporného vyjádření uveďte důvody, proč žadatel nemůže být umístěn v zařízení.

ANO

NE

datum a podpis sociálního pracovníka

Sociální pracoviště

Jmého a příjmení pracovníka

Adresa místního pracoviště

Ulice & číslo

Město & PSČ

Telefon
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