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Město Jevíčko, palackého nám. 1, 569 43 JEVíčKO, lč 00276791

oznamuje záměr pronajmout podporované byty v reŽimu sociálního
bydlení v bytovém domě Barvířská 560 Jevíčko

Osoby, které dostaly výpověd'z nájemního bytu
Osoby v nízkoprahové noclehórně
Úplné rodiny v azylovém domě
Muži a ženy v azylovém domě
osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel bez jiné možnosti bydlení
Matky nebo otcové s dětmiv azylovém domě
Osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovóch bez kolaudace pro účely bydlení
Osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče
Osoby obývajícíbyt bez právního důvodu
lnvalidé dlouhodobě ubytovanív azylovém domě
Osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemajíjinou možnost bydlení)
Osoby žijící v budově, kteró není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v
zahradních chatkách se souhlasem majitele
Muži a ženy v seniorském věku

1) Nájemné za L m2 podlahové plochy bytu je stanoveno na 61,10 Kč.

2) Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem
v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek
průměrné hrubé měsíčnímzdy podle údajů ČSÚ.

3) Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má brit uzavřena
nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek všech členů
domácnosti nepřesáhl za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy:

a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy;
b) 0,9 násobek průměrné měsíčnímzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy;
c) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy;
d| I,2 násobek průměrné měsíčnímzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy.

1. podporované byty jsou určeny těmto cílovým skupinám občanů:

Parametry sociálního bydlení a podmínky sjednání nájemní smlouvy:
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4} Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok a nejdéle na
2 rokY s moŽnostíjejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce.

5) Nájemní smlouva mŮŽe b'it prodloužena, pokud nájemce a další osoby užívající domácnost
nadále splň ují podmínky pro uzavřen í nájemní smtouvy sociáln ího bydlen í.

6) Nájemní smlouva mŮŽe být uzavřena pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou nájemní
smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro
rekreaČní nebo jiné ubytovací ÚČely. Tato podmínka se vztahuje na všechny osoby užívající
domácnost sociálního bydlení.

3. předpokládaná výše nájemného a záloh dle podlahové plochy bytu:

vysvětlivky k tabulce nájemného a záloh. Náklody spojené s užíváním bytu tvoří:
- nójemné dle Plochy ve výši 67,10 Kč/m'- čóstka dle podlahové plochy pronajímaného prostoru
- PředPoklódané zálohové platby na plyn, elektřinu a vodu (individuátně nastavené nójemníkem)- budou vyúčtovány
vŽdY Po skonČení zúČtovacího období, které je dóno kalendóřním rokem a vyúčtovóní bude následně provedeno v
souladu se zókonem č. 67/2013 Sb.
- zálohové platby na sluŽby - budou zúČtovóny stejně joko zólohové ptatby na plyn, elektřinu a vodu dle zók. č.
67/2013 Sb. a v souladu s nařízením vlády č. 308/2015 Sb.

4. Pov!nná příloha k nájemní smlouvě:

Žadatelje povinen prohlášením potvrdit a doložit výši příjmů vč. příjmů společně posuzovaných
osob, tj. vŠech ČlenŮ domácnosti za období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní
smlouvy, přiČemŽ za příjmy pro tyto účely se nepovažují např. příspěvek na péči, příspěvek na
mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku, zvláštní příspěvek k důchodu, příjem plynoucí z
dŮvodu péČe o blízkou nebo jinou osobu a další přúmy dle specifických pravidel dotačního
programu.

m2 nájemné
61,10 Kč/m'

pIyn

záloha
elektřina
záloha

služby
záloha

voda
záloha

nájem
celkem

byt č. 1 velikost 1+KK 1. NP 35,78
sklep velikost 8,1 2 68L,07 Kč ].500,00 Kč 1 000,00 Kč 300,00 Kč 500,00 Kč 5 981,07 Kč

byt č. 2 velikost 3+KK 1. NP 64,26
sklep velikost 9,7 4 518,96 Kč 1 500,00 Kč 1 000,00 Kč 300 00 Kč 500,00 Kč 7 818,96 Kč

byt č. 3 velikost ],+KK 2, NP 35,34
sklep velikost 7,1 2 593,08 Kč 1 500,00 Kč 1 000,00 Kč 300,00 Kč 500,00 Kč 5 893,08 Kf

bWč.4 veli kost 2+KK 2, NP 47,94
sklep velikost 8 3 4t7,93 Kč 1 500,00 Kč 1 000,00 Kč 300 00 Kč 500,00 Kč 6 717,93 Kč

b!,t č. 5 veli kost 3+KK 2. NP 64,84
sklep velikost 8,2 4 462,74 Kč 1 500,00 Kč 1 000,00 Kč 300,00 Kč 500,00 Kč 7 762,74Rě
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Žadatel deklaruje svŮj zájem vyplněním žádosti o byt, která je ke stažení na webu města Jevíčko:
www.ievicko.cz v sekci lnformace z radnice - Správa bytového a nebytového fondu, kterou
doruČÍ na adresu: Město JevíČko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko v obálce označené ,,Sociální
bydlenÍ" a opatřené kontaktními Údaji Žadatele, Příjem žádostí je do 31. 7.2o2o, předpokládaná
doba nastěhováníje říjen 2020.

Správa bytového a nebytového fondu města Jevíčko

|'odpis a razíil<t,i

Vyvěšeno: 2. 6.2020
Sejmuto: t8.6.2020
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Město levíčko
O Faíackého nárn. ]

569 43 levíčkoJpřaya byloveho a nebybového Íondu
I C: 0027 6'/ 91, DIČ :'CZ0027 67 91
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. Formulář žádosti, předpokládaná doba nastěhování:


