
 

Dodatek č. 3 

ke Směrnici města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání 

bytů ve vlastnictví města 
 

Rada města schválila dne 28. 1. 2019 usnesením č. 91/4R/2019 Dodatek č. 3 

ke Směrnici města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve 

vlastnictví města, který doplňuje výše uvedenou směrnici takto: 
 

§ 8 odst. 1 se doplňuje bod d)  

Vzhledem k podpoře rodin s dětmi nemusí komise doporučit na základě doručených 

nabídek uchazeče s nejvyšší nabídnutou hodnotou nájemného Radě města Železného 

Brodu, ale může upřednostnit rodinu s 1 dítětem, pokud její nabídka není nižší než 

90 % nejvyšší nabídnuté hodnoty nájemného nebo rodinu se 2 dětmi, pokud její 

nabídka není nižší než 85 % nejvyšší nabídnuté hodnoty nájemného nebo rodinu se 3 

a více dětmi, pokud její nabídka není nižší než 80% nejvyšší nabídnuté hodnoty 

nájemného. V případě zájmu více rodin s dětmi o konkrétní byt má přednost 

k doporučení Radě města nabídka rodiny s větším počtem dětí.  

Rodinou pro posuzování pro toto výběrové řízení se rozumí manželský pár 

s vlastními dětmi ve společné domácnosti, manželský pár, kde alespoň jeden 

z manželů je rodičem dítěte ve společné domácnosti, partnerský pár, kde alespoň 

jeden z partnerů je rodičem dítěte ve společné domácnosti a matka samoživitelka 

nebo otec samoživitel s dětmi ve společné domácnosti. 

Dítětem pro posuzování pro toto výběrové řízení se rozumí dítě do 18. roku věku, 

které je v mateřské péči nebo navštěvuje předškolní zařízení nebo pravidelně 

navštěvuje školské zařízení pro základní nebo střední vzdělávání a které žije 

s rodinou ve společné domácnosti.     
 

§ 7odst. 4 se doplňuje o bod l)  

Žadatel ani jeho partner nesmí být vlastníkem bytu v osobním nebo družstevním 

vlastnictví na území města Železný Brod. 
 

§ 8 odst. 1 se doplňuje bod g)  

Před projednáváním výsledků výběrového řízení v Radě města Železný Brod jsou 

doporučení vítězové řízení povinni se dostavit ve stanoveném termínu na bytovou 

agendu odboru vnitřních věcí a doložit výpis z Centrální evidence exekucí (vydává 

Česká pošta), který nesmí být starší 30 dní. 

 

V Železném Brodě dne: 29. 1. 2019 

 

 
.......................................................... 

M g r .  F r a n t i š e k  L u f i n k a  

starosta  

.......................................................... 

M g r .  I v a n  M a l i š  

místostarosta 

 


