Informace k vyplnění žádosti o byt ve výběrovém řízení
1) Jméno a příjmení
2) Adresa trvalého pobytu (vyplňte adresu podle údaje v občanském průkazu)
3) Trvalý pobyt v Železném Brodě od roku (podmínkou je trvalý pobyt nebo
zaměstnání v Železném Brodě po dobu minimálně 3 let – zaměstnání nutno doložit)
4) Datum narození
5) Kontakt (uveďte telefonní spojení)
6) Bankovní spojení (pro případ vrácení kauce)
7) Mám zájem o byt (uveďte ulici, číslo popisné a číslo bytu)
8) Plocha bytu (uvádí se započitatelná plocha bytu)
9) Současné bydliště (uveďte adresu místa, kde nyní žijete)
10) Vlastník současného bydliště (majitel nemovitosti, v níž bydlíte)
11) Vztah k vlastníkovi (např. nájemce, rodiče, apod.)
Rodinní příslušníci žadatele (vyplňte osoby, které se s Vámi budou stěhovat do
společné domácnosti, sebe nevyplňujte)
12) Životní minimum (částky životního minima za měsíc)

životní minimum jednotlivce – 3860 Kč,
pro první dospělou osobu v domácnosti – 3550 Kč,
pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti – 3200 Kč,
pro nezaopatřené dítě do 6 let – 1970 Kč,
pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let – 2420 Kč,
pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let – 2770 Kč.
Příklady životního minima různých typů domácností:
Jednotlivec
3.860 Kč
2 dospělí
3.550+3.200=6.750 Kč
1 dospělý+1dítě ve věku 5 let
3.550+1.970=5.520 Kč
2 dospělí+1 dítě ve věku 15 let
3.550+3.200+2.770= 9.520 Kč
2 dospělí+2 děti ve věku 8 a 16 let
3.550+3.200+2.420+2.770= 11.940 Kč
2 dospělí+3 děti ve věku 5,8 a 16 let
3.550+3.200+1.970+2.420+2.770=13.910 Kč
13) Součet příjmů všech členů domácnosti (uveďte čistý měsíční příjem za
posledního půl roku – nutno doložit potvrzením z mzdové účtárny na předepsaném
formuláři, nebo kopií daňového přiznání u OSVČ či rozhodnutím o přiznání důchodu
nebo rodičovského příspěvku. Do příjmů se nezapočítávají dávky pomoci v hmotné
nouzi a příspěvek na péči.

14) Maximální přípustné nájemné (od příjmů všech členů domácnosti za 1 měsíc
odečtěte životní minimum vynásobené číslem 1,3 a výslednou hodnotu vydělte
plochou bytu)
15) Nabízím platit čisté nájemné ve výši Kč/m2 (uveďte nabízenou částku na m2
plochy bytu, která musí být minimálně 48,- Kč/m2)
Žádost v zalepené obálce s nadepsaným heslem „NEOTVÍRAT - VŘ BYT“ se
všemi vyplněnými údaji včetně podepsaného čestného prohlášení, potvrzení o
příjmech a potvrzení o úhradě kauce na výběrové řízení ve výši 500,- Kč,
odevzdejte na podatelnu Městského úřadu. Datum a hodina podání jsou
uvedeny v nabídce volného bytu.
Pokud má uchazeč zájem, může podat žádost na více bytů najednou, přičemž
přidělen může být pouze jeden byt . V tomto případě stačí uhradit kauci na
výběrové řízení ve výši 500,- Kč a odevzdat pouze jednu obálku obsahující
formuláře a žádosti o byty, o které má žadatel zájem. Jednotlivé žádosti může
uchazeč označit číslem, kterým stanoví svoji prioritu o daný byt.
V případě, že žadatel o byt neuspěje, bude mu kauce vrácena. Pokud žadatel
ve výběrovém řízení zvítězí, obdrží na odboru vnitřních věcí dekret na byt, na
jehož základě s ním bude po složení kauce ve výši 3 nájmu sepsána Bytovým
podnikem nájemní smlouva. Kauce se skládá z výše tří nájmů včetně služeb a
je od ní odečteno 500,- Kč, které žadatel zaplatil za účast ve výběrovém řízení.
Jelikož nájemné je u každého žadatele jiné podle jeho nabídky za 1m2, nelze
výši kauce dopředu stanovit.

