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Podmínky pronájmu:
Obec uzav!e smlouvu o nájmu bytu vystav"ného s dotací pouze s p!íjmov" vymezenou
osobou, která nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému
domu nebo k bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím v"cnému b!emeni. Tuto podmínku
musí spl#ovat i další $lenové domácnosti, kte!í mají v byt" bydlet.
Obec nedá souhlas s podnájmem bytu podle ob$anského zákoníku (§ 719).
Nájemné za m2 stanoveno Radou m"sta na 35 K$/m2.
Ve vybavení bytu nebude: sporák, kuchy#ská linka a obklad v místnosti.
V byt" nebude povolen chov ps%.
P!íjmov" vymezenou skupinou se rozumí:
1. Samostatn" žijící osoba, která prokáže, že její pr%m"rný m"sí$ní p!íjem za posledních
12 m"síc% p!ed podáním žádosti nep!esáhl 0,8násobek pr%m"rné m"sí$ní mzdy za
národní hospodá!ství zve!ejn"né &eským statistickým ú!adem.
2. Osoba s dalšími $leny domácnosti, která prokáže, že pr%m"rný m"sí$ní p!íjem za
posledních 12 m"síc% p!ed podáním žádosti nep!esáhl 1,5násobek pr%m"rné m"sí$ní
mzdy za národní hospodá!ství zve!ejn"né &eským statistickým ú!adem.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu nejmén" dvou let s možností jejího opakovaného
prodloužení za stejných nebo zm"n"ných podmínek podle konkrétní situace nájemce, kterou
posuzuje obec.
Obec m%že uzav!ít nájemní smlouvu i s jinými osobami, které nespl#ují podmínky pronájmu
stanovené v bod" 1 a 2, jsou-li k datu uzav!ení nájemní smlouvy uspokojeny všechny žádosti
o pronájem osob uvedených v bodech 1 a 2. Nájemní smlouva se v tomto p!ípad" uzavírá na
dobu jednoho roku a lze ji prodloužit na dobu dalšího roku pouze za p!edpokladu, že v obci
nebyly podány ke dni uzav!ení smlouvy nové žádosti osob uvedených v bod" 1 a 2.
P!íklad osob spl#ujících požadavky programu:
Pr%m"rná mzda za první $tvrtletí roku 2006 dle &SÚ …………….18.903,– K$
18 903 x 0,8 = 15 122
Vhodnými uchaze$i o byt jsou osoby jejichž pr%m"rný m"sí$ní p!íjem za posledních
12 m"síc% nep!esáhne $ástku 15.122,– K$.
18 903 x 1,5 = 28 354
Vhodnými uchaze$i o byt jsou více$lenné domácnosti jejichž sou$et pr%m"rných m"sí$ních
p!íjm% za posledních 12 m"síc% nep!esáhne $ástku 28.354,– K$.
Podmínky nakládání s byty:
-

Nájemné z byt% dosáhne nejvýše sou$inu po!izovací ceny bytu a m"sí$ního
koeficientu 0,00333. Takto stanovené nájemné se každoro$n" k 1. $ervenci, nejd!íve
však po 12 m"sících, upravuje mírou inflace vyjád!enou p!ír%stkem pr%m"rného
indexu spot!ebitelských cen za 12 m"síc% posledního roku proti pr%m"ru p!edchozích
12 m"síc% a zve!ejn"nou &eským statistickým ú!adem.

