
Město Ledeč nad Sázavou
Městský úřad Ledeč nad Sázavou

Odbor vnitřní správy
Husovo nám. 7, 584 01 Ledeč nad Sázavou

__________________________________________________________________________

Ž á d o s     t
o nájem bytu zvláštního určení – Dům s pečovatelskou službou, ul. 5 května v Ledči

nad Sázavou
pozn. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, při řádném plnění povinností nájemce se
nájemní smlouva prodlouží.

1. Příjmení a jméno žadatele o byt: ……………………………………………………..
Datum narození: ……………………………. R. č.: ……………..……………………….
Trvalé bydliště: …………………………………………………….…………………..........
Adresa, kde se skutečně zdržujete: ……………………………………………………....
Tel.: …………………………………..
starobní, invalidní důchodce ……………………………….……………

2. Příjmení a jméno manžela/lky : ……………………………………………………..
Datum narození: ……………………………. R. č.: ……………..……………………….
Trvalé bydliště: …………………………………………………….…………………..........
Adresa, kde se skutečně zdržujete: ……………………………………………………....
Tel.: …………………………………..
starobní, invalidní důchodce ……………………………….……………

3. Další rodinní příslušníci žijící s žadatelem ve společné domácnosti :
Rodinní příslušníci, kteří trvale žijí v Ledči nad Sázavou a nebo v místních 
částech města:

Příjmení a jméno:     adresa :                telefon:                    
_____________________________________________________________________ 
            …………………………………………………………………………………………..
            …………………………………………………………………………………………..
            …………………………………………………………………………………………..
            …………………………………………………………………………………………..

4. Stávající sociální situace:
Důvod podání žádosti (zdravotní stav, věk, dostupnost služeb, nutná pomoc při 
obstarávání některých úkonů v domácnosti nebo ošetřovatelská pomoc atd.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. Při uzavření smlouvy o nájmu v bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou 
službou požaduji zavedení těchto pečovatelských úkonů  (podle platného 
ceníku úhrad za pečovatelskou službu schváleného Radou města Ledeč nad 
Sázavou):

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty



- pomoc při použití WC
- dovoz nebo donáška jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití
- běžný úklid a údržba domácnosti
- údržba domácích spotřebičů
- pomoc při zajištění velkého úklidu
- běžné nákupy a pochůzky
- velký nákup, nákup ošacení apod.
- praní a žehlení osobního a ložního prádla, případné drobné opravy
- doprovod 

Uzavřená  smlouva o  poskytování  sociálních  služeb  v současné  době  (např.
s pečovatelskou službou, atd.):  
ano  -  ne,  odebírané úkony: ……………………………………………………………………

6. Současné bytové podmínky:
Bydlím:   a) ve vlastním domě nebo bytě   
                b) v družstevním bytě
                c) v městském či obecním bytě
                d) na ubytovně
                e) v podnájmu
                f) jiné (uveďte): …………………………………………………………………

Byt je umístěn v ……nadzemním podlaží, výtah ANOxNE, ústřední vytápění ANOxNE, 
lokální vytápění na tuhá paliva ANOxNE, sklad paliva mimo byt ANOxNE, koupelna 
s rozvodem teplé a studené vody ANOxNE, splachovací WC ANOxNE

Stávající bydliště je situováno (označte křížkem příslušnou variantu)
 v městské zástavbě
 v obci se základními službami
 v obci nebo místní části s omezeným vybavením službami
 osamoceně

                                                                                                    
7. Příspěvek na péči:
Ke dni  podání žádosti o nájem bytu zvláštního určení – DPS
Pobírám příspěvek na péči – jaký stupeň………. X               nepobírám příspěvek na péči

8. Velikost požadovaného bytu:
Mám zájem o nájem bytu zvláštního určení – DPS v Ledči nad Sázavou o velikosti:   
jednopokojový  (1+kk)                                 dvoupokojový (2+kk)

9. Žádám, aby moje žádost o nájem bytu zvláštního určení – DPS Ledeč n. S. byla:
a) v evidenci (v současné době nemám zájem uzavřít nájemní smlouvu, 

žádost ponechat v základní evidenci, v případě vážného zájmu se ozvu 
sám (a)

b) realizována (v nejbližší době mám zájem uzavřít nájemní smlouvu k bytu 
v DPS)

Jsem účastníkem odboje, osobou rehabilitovanou, osobou účastnou nucených 
pracích  ve smyslu § 75 odst.2 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách nebo 
pozůstalým manželem po této osobě:        ANO – NE* 

Chov psů (s výjimkou psů nevidomých klientů) a koček s ohledem na kolektivní bydlení 
seniorů a zdravotně postižených, časté hospitalizace ve zdravotnických zařízeních 
(nezajištěná péče o chovaná zvířata) a udržování čistoty v okolí DPS  je omezen.
Jsem chovatelem psa nebo kočky ANO – NE*,  po případném uzavření  nájemní smlouvy
budu pokračovat v chovu zvířete  ANO – NE*. 



Čestně prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasím s provedením 
sociálního šetření k jejich ověření. Veškeré změny ve výše uvedených skutečnostech 
ohlásím Městskému úřadu v Ledči nad Sázavou, sociálnímu oddělení.

Souhlasím s předáním rodného čísla a informací Radě města, která o schválení této 
žádosti rozhoduje.

Datum: ………………………….           Podpis žadatele: ……………………………………

Vyjádření lékaře žadatele:

Dle stávajícího zdravotního stavu žadatele(lky)

pana(í) …………………………………………………………………… je umístění v domě 
s pečovatelskou službou

- plně indikováno a doporučuji jej
- vhodné
- v současné době není nezbytné
- jiné vyjádření ……………………………………………………………………………

Upozornění:
Pečovatelská služba není vhodná pro osoby vyžadující komplexní nebo rozsáhlou péči. 
Provoz pečovatelské služby je jednosměnný (Po – Pá 6,30 – 18 hod.), mimo pozdní noční 
hodiny, víkendy a svátky od 9,00 – 12,00 hod, dle potřeb uživatelů.

Kontraindikace vylučující přijetí:
- chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie, pokud nedošlo k likvidaci návyku 

a chování občana znemožňující klidné soužití v kolektivu
- infekční onemocnění
- zdravotní stav vyžadující ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
- chování osoby by z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití

Datum: ……………………………      Podpis a razítko lékaře: ……………………………….

Vyjádření lékaře manžela/lky:

Dle stávajícího zdravotního stavu manžela/lky:

pana(í) …………………………………………………………………… je umístění v domě 
s pečovatelskou službou

- plně indikováno a doporučuji jej
- vhodné
- v současné době není nezbytné
- jiné vyjádření ……………………………………………………………………………

Upozornění:



Pečovatelská služba není vhodná pro osoby vyžadující komplexní nebo rozsáhlou péči. 
Provoz pečovatelské služby je jednosměnný Po – Pá 6,30 – 18 hod., mimo pozdní noční 
hodiny, víkendy a svátky od 9,00 -12,00 hod, dle potřeb uživatelů.

Kontraindikace vylučující přijetí:
- chronický alkoholismus a jiné závažné toxikomanie, pokud nedošlo k likvidaci návyku 

a chování občana znemožňující klidné soužití v kolektivu
- infekční onemocnění
- zdravotní stav vyžadující ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
- chování osoby by z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití

Datum: ……………………………      Podpis a razítko lékaře: ……………………………….

K žádosti je nutné doložit aktuální výměr důchodu
Pokud vlastníte průkaz TP, ZTP, ZTP/P je vhodné ho předložit
Doložte také oznámení o příspěvku na péči.
Přílohou této Žádosti je Ceník služeb Pečovatelské služby.

      



  

      MĚSTO LEDEČ NAD SÁZAVOU
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA LEDEČ NAD SÁZAVOU 

___________________________________________________________________

Ceník služeb platný od 1. ledna 2016

Schválený RM usnesením č. 26.2015/351RM-s). ze dne 23. 11. 2015

Název úkonu Cena

Maximální
sazba dle
vyhlášky
505/2006

Sb.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 
pomůcek

100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném 
pohybu v prostoru

100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehzy 100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

3. pomoc při použití WC 100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
1. zajištění stravy od dodavatele Kovofiniš KF s.r.o.. a 
Vysočinské nemocnice s.r.o a ZEMKO Kožlí, a.s. dle ceníku dodavatele

2. dovoz nebo donáška jídla

OBLAST A: 11,-Kč/úkon DPS

30,-Kč/úkon

Město Ledeč nad Sázavou a spádové obce

 

14,-Kč/úkon
město

 

 

17,-Kč/úkon
spádové obce

OBLAST B:
20,-Kč/úkon 30,-Kč/úkonOstatní obce, které nespadají pod město Ledeč nad 

Sázavou (mají jiný obecní úřad)
3. pomoc při přípravě jídla a pití 100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

4. příprava a podání jídla a pití 100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.



Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

1. běžný úklid a údržba domácnosti 100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

2. údržba domácích spotřebičů 100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

4. donáška vody 100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

6. běžné nákupy a pochůzky
OBLAST A: 
Město Ledeč nad Sázavou a spádové obce

nákup malý: do 5-ti položek bez těžších a 
objemnějších položek,                       10,-Kč/malý nákup

nákup střední: 5 až 10 položek nebo nákup jednoho 
těžšího nebo objemnějšího druhu zboží, 15,-Kč/střední nákup

větší nákup: nad 10 položek nebo nákup více jak 
jednoho těžšího nebo objemnějšího druhu zboží  25,-Kč/větší nákup

OBLAST B
Ostatní obce, které nespadají pod město Ledeč nad Sázavou (mají jiný obecní úřad)

nákup běžný: 1 až 7 položek 30,-Kč/běžný nákup

větší nákup: nad 7 položek nebo nákup jednoho nebo 
více jak jednoho těžšího nebo objemnějšího druhu 
zboží

45,-Kč/větší nákup

7.  velký nákup, nákup ošacení a nezbytného 
vybavení domácnosti,

115,-Kč/úkon 115,-Kč/úkon

pochůzky
 

100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

8.  praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho 
drobné opravy,

50,-Kč/kg 70,-Kč/kg

9.  praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho 
drobné opravy,

50,-Kč/kg 70,-Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1.  doprovázení dětí 
100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

2.  doprovázení dospělých 100,-Kč/hod. 130,-Kč/hod.

 
 

Fakultativní úkony PS (nenárokové)

 



1.  přeprava uživatele k lékaři v místě trvalého pobytu 
vozem provozovaným poskytovatelem za podmínek 
stanovených v důvodové zprávě usnesení RM 
č.5.2007/ 74RM-s) ze dne 26. 3. 2007 

zdarma

Tímto ceníkem se ruší stávající ceník služeb se všemi dodatky.


