Příloha č. 4
Bodové hodnocení žádosti o byt
Výpočet životního minima:
Jednotlivec

3410 Kč

Další dospělá osoba v domácnosti

2830 Kč

Dítě do 6 let

1740 Kč

Dítě 6-15 let

2140 Kč

Dítě 15-26 let

2450 Kč

Příklady:
Dospělý a dítě do 6 let

5150 Kč

Dospělý a 2 děti do 6 let

6890 Kč

Dospělý a dítě do 6 let + dítě 6-15 let

7290 Kč

Maximum bodů: 90

A = čistý měsíční příjem žadatele

A < životní minimum (ŽM)

 bude předáno k řešení na
Odbor sociálních věcí

A < 1,25x ŽM

10 bodů

A < 1,5x ŽM

7 bodů

A < 1,75x ŽM

5 bodů

A < 2x ŽM

3 bodů

A < 2,25x ŽM

1 body
max. 10

Trvalé bydliště v České Kamenici

10 bod

Skutečné bydliště v České Kamenici

10 body

Nemá zde trvalé ani skutečné bydliště, ale je zde zaměstnán/a,

7 bodů

nebo zde provozuje živnosti
Nemá zde trvalé ani skutečné bydliště, ale studuje zde

7 bodů
max. 10

Vážné zdravotní problémy, invalidita žadatele nebo příslušníka

5-15 bodů

domácnosti
max. 15
Žadatel(ka) má v péči nezletilé dítě, či vyživuje zletilé dítě:

Není samoživitel(ka)

Je samoživitel(ka)

1 dítě

3 body

5 bodů

2 děti

6 bodů

8 body

3 děti a více?

8 bodů

10 bodů
max. 10

Věk žadatele 60-70 let

6 bodů

70-80 let

8 bodů

Nad 80 let

10 bodů
max. 10

Příloha č. 4
Žadatel o byt byl umístěn v dětském domově či náhradní rodinné

5 bodů

péči, ze které se osamostatňuje
Žadatel(ka) je student(ka) do 26 let věku, resp. do 28 let věku

2 body

v případě doktorského programu
Žadatel(ka) žije osaměle – v případě osob 60+

5 bodů

Žadatel(ka) bydlí v městském bytě, který uvolní

3 body

Žadatel(ka) bydlí v ubytovně nebo azylovém domě

2 body

Žadatel(ka) bydlí v bytě, jehož technický stav je špatný (výskyt

5 bodů

plísní, nemá koupelnu, topení na tuhá paliva apod.)
Žadatel(ka) bydlí bez právního důvodu nebo nemá žádné
přístřeší nad hlavou
Žadatel ani nikdo z členů společné domácnosti nevlastní byt,

 bude předáno k řešení na
Odbor sociálních věcí
5 bodů

dům, nebo nájem se smlouvou na dobu neurčitou určený k
bydlení
Žadatel, nebo někdo z členů společné domácnosti vlastní byt,

3 body

dům, nebo nájem se smlouvou na dobu neurčitou, který však
nemůže s ohledem na jiné skutečnosti obývat
Žadatel, nebo někdo z členů společné domácnosti vlastní byt,

0 bodů

dům, nebo nájem se smlouvou na dobu neurčitou, který může
obývat
max. 15
Žadatel(ka) se při jednání projevuje sociopatologicky, je o něm

 bude informován Odbor sociálních věcí

takové jednání všeobecně známo
Žadatel(ka) a dospělí členové jeho domácnosti jsou řádně

3 bodů

zaměstnáni, na rodičovské/ mateřské dovolené nebo uživateli
starobního důchodu
Žadatel, nebo někdo s členů společné domácnosti má závazky

až -5 bodů

vůči městu Česká Kamenice
Žadatel aktivně řeší svou dluhovou situaci – např. dodržování

2 body

splátkového kalendáře / aktivní využívání dluhového
poradenství, aktivní spolupráce s OSV při zajištění potřeb děti či
dalších závislých osob apod.
Žadatel nemá žádné závazky vůči městu Česká Kamenice

5 body

Prokázání zvláštní krizové situace (náhlé úmrtí v rodině s vlivem

až +10 bodů

na snížení příjmu domácnosti, výskyt násilí, porušování
nájemních práv ze strany pronajímatele, dlouhodobá nemožnost
nalezení bydlení apod.) – slovní zdůvodnění vč. záznamů o
ověření informací
max. 20

