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OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU
PRONAJMOUT BYT Č. 5 NA ULICI HUSOVA Č.POP. 236
Městys Drnholec nabízí k pronájmu uvolněný byt č.5 na ulici Husova č.pop. 236. Jedná se o byt o celkové ploše
43,37 m2 sestávající z jednoho pokoje (holobyt), sociálního zařízení a zádveří.
Podmínky pronájmu:
Byt lze pronajmout
a) samostatně žijící osobě, jejíž průměrný měsíční příjem v období šesti kalendářních měsíců před
uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy
b) osobě s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl v období šesti
kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy
Smlouvu o nájmu lze uzavřít pouze s osobou, která nemá k datu uzavření nájemní smlouvy vlastnické nebo
spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu. Tuto podmínku musí splňovat
i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu maximálně dvou let s možností jejího opakovaného prodloužení za stejných
nebo změněných podmínek podle konkrétní situace nájemce, kterou posuzuje obec.
Obec může uzavřít nájemní smlouvu i s jinými osobami, které nesplňují podmínky pronájmu stanovené v odstavcích
1 a 2, jsou-li k datu uzavření nájemní smlouvy uspokojeny všechny žádosti o pronájem osob uvedených v odstavci
1. V tomto případě se nájemní smlouva uzavírá na dobu jednoho roku a lze ji prodloužit na dobu dalšího roku pouze
za předpokladu, že obci nebyly podány ke dni uzavření smlouvy nové žádosti osob uvedených výše.
Bližší informace jsou k dispozici na Úřadu městyse Drnholec, p. Viceníková Lenka. Žádost musí být podána
s uvedením všech potřebných údajů a příloh včetně souhlasu se zpracování osobních údajů. Žádost si můžete,
vyzvednou na Úřadu městyse Drnholec, p. Viceníková Lenka.
Žádost lze podat nejpozději do 31.07.2018.
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