Informace o bytech v domech s pečovatelskou službou v Dětmarovicích
Obec Dětmarovice je vlastníkem dvou domů s pečovatelskou službou (dále jen DPS) celkem
s 26 byty. V DPS čp. 670 jsou byty standardně vybavené, v DPS čp. 960 jsou byty se
sníženou kvalitou.
DPS čp. 670
V domě s pečovatelskou službou čp. 670 je celkem 20 bytů. Z toho 18 o velikosti 0+1 (cca
30m2), jeden o velikosti 1+1 (cca 45m2) a jeden o velikosti 2+1 ( cca 57m2). Všechny byty
jsou vybaveny kuchyňskou linkou a mají vlastní sociální zařízení. Jednopokojové byty, které
se nacházejí v přízemí budovy (5 bytů), jsou zařízeny bezbariérově. Každý byt je vybaven
vlastním elektroměrem a vodoměrem. Budova je vybavena výtahem. Součástí je kulturní
místnost. V budově jsou rovněž místnosti sloužící k zajištění pečovatelské služby, a to
místnost pečovatelek a prádelna. Nájemce hradí nájemné včetně záloh na úhrady spojené
s užíváním bytu dle nájemní smlouvy.

DPS čp. 960
V domě s pečovatelskou službou čp. 960 je celkem 6 bytů o velikosti 0+1 (cca 17m2).
Sociální zařízení je společné vždy pro jedno patro. Všechny byty jsou vybaveny kuchyňskou
linkou. Každý byt je vybaven vlastním elektroměrem. Budova je jednopatrová a není
vybavena výtahem. Součástí je kulturní místnost. V budově jsou rovněž místnosti sloužící
k zajištění pečovatelské služby, a to místnost pečovatelek a prádelna. Nájemce hradí nájemné
včetně záloh na úhrady spojené s užíváním bytu dle nájemní smlouvy.

Žádost o přidělení bytu v DPS mohou podat senioři i osoby mladší se sníženou soběstačností
z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. Žádost se podává na obecním úřadu
v Dětmarovicích. Žadatelé musí být schopni samostatného celodenního pobytu ve
vlastním nájemním bytě, bez dohledu personálu. Pečovatelská služba je zde poskytována
jen v pracovní dny v době od 730 do 1430 hodin.
O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada obce Dětmarovice dle potřebnosti žadatele o byt.
Bližší informace viz. "Domovní řád"
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