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Pravidla pro přidělování sociálních  bytů 

ve městě Roztoky 

 

 

Seznam žadatelů o sociální byt vede odd. sociální a DPS Odboru vnitřních a sociálních věcí MÚ 

Roztoky  (odd.SaDPS OVSV). 

Informaci o uvolnění sociálního bytu předá Odbor správy a rozvoje města a ŽP odd. sociálnímu a DPS 

OVSV a ten jej předloží sociální komisi. SK bude posuzovat žadatele vždy na základě principu 

potřebnosti, bodovacím systémem podle předem daných kritérií (viz. Příloha). V případě, že žadatelé 

nebudou splňovat podmínky stanovené v příloze, SK byt nepřidělí a RM rozhodne o jeho dalším 

využití.  

Po projednání žádostí o sociální byt v sociální komisi rozhoduje o konečném přidělení bytu  rada 

města. RM také určí případné náhradníky.  

 Žadatel o sociální byt musí prokázat, že má nepřetržitý trvalý pobyt v Roztokách minimálně v      

délce pěti let, je zletilý, bezúhonný a způsobilý k právním úkonům.  

 Žadatel ani jeho/její manžel(ka), druh (družka) nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt. 

 Žadatel, jakož i osoby trvale s ním žijící ve společné domácnosti, musí mít v době podání žádosti 

příjem z výdělečné činnosti, mimo osob, které jsou : 

-     příjemci starobního důchodu nebo jsou plně invalidní   

-     soustavně se připravují na výkon povolání   

-     celodenně pečují o příslušníka domácnosti závislého na této pomoci  nebo jsou závislé na   

      péči jiné osoby 

-     celodenně pečují o dítě a z tohoto  a z tohoto titulu pobírají peněžitou pomoc v mateřství           

       nebo rodičovský příspěvek, popř. DSSP 

-     rodičem samoživitelem, který je veden na ÚP nejdéle po dobu půl roku, prokazatelně a  

      a aktivně si hledá zaměstnání 

- evidovány na ÚP  jako  uchazeči o zaměstnání. 

 

Za příjem se nepovažují dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a nahodilé příjmy, které 

nezakládají daňovou povinnost žadatele.  

(Žadatel  dokládá své příjmy potvrzením mzdové účtárny  svého zaměstnavatele , potvrzením o 

výplatách DSSP, o výplatách sociálních dávek, potvrzením ČSSZ o výši důchodu či potvrzení školy, kde 

se žadatel připravuje soustavně na výkon povolání.  OSVČ dokládají své příjmy daňovým přiznáním za 

uplynulé účetní období). 
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• Žadatel ani jeho manžel(ka), druh (družka) nemá vůči městu žádné dluhy na úhradě poplatků.         

(odvoz odpadu , poplatek za psa, apod.)  

• Žadatel  zdůvodní, proč žádá o sociální byt, z jakého důvodu se dostal do situace, že o tento byt 

musí žádat . 

• Žadatel souhlasí s provedením šetření pracovníka odd.SaDPS OVSV a člena SK v domácnosti. 

Součástí šetření bude posouzení současné bytové situace žadatele.  

• Žadatel souhlasí se zpracováním údajů uvedených v žádosti ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů v platném znění. 

 

U žádosti  zájemců o sociální byt, kteří splní podmínky těchto pravidel, odd. sociální a DPS OVSV 

provede spolu se  zástupcem sociální komise  sociální šetření u žadatelů. Vyhodnocování bude 

prováděno bodovacím systémem – na základě předem vypracovaných kritérií. Poté předloží závěry ze 

šetření k projednání sociální komisi, která doporučí radě města návrh na schválení a uzavření nájemní 

smlouvy.  

Nájemní smlouva se uzavírá mezi nájemcem a městem Roztoky. Nájemní smlouva je s novým 

nájemcem uzavírána na dobu určitou jeden rok.  

S nájemcem, se kterým je uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, bude sjednána nová nájemní 

smlouva za obdobných podmínek, pokud nájemce řádně plní povinnosti vyplývající z nájemní 

smlouvy a právních předpisů, zejména povinnost řádně platit nájemné z bytu a úhradu služeb 

spojených s užíváním bytu a povinnost neporušovat dobré mravy v domě a nadále splňuje kritéria 

pro užívání sociálního bytu.  

O prodloužení nájemní smlouvy rozhoduje Rada města na základě doporučení OSRMŽP ve spolupráci 

s odd.SDPS OVSV a sociální komisí.  

   

 

 

 

 

Pravidla pro přidělování sociálních bytů ve městě Roztoky byla schálena RM usn. č. 163-8/12 ze 

dne 16.5.2012.  
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