OBEC BÍLOV" 74301 Bílov 5" tel. 556 412

113. e-mail: obec@bilov.cz

VYHLAŠUJE
ZÁmĚn OBCE PRONAJMOUT OBECNÍ BYT V OBCI gÍLOV
V BUDOVĚ U KULTURXÍUO DOMU
SPECIFIKACE BYTU
Předmětem pronájmu je byt č. 3 o velikosti 52,44 m2 (1+1) v Bílově č. 61.
Byt je pouze v přízemí, vstup ze společnéchodby s bytem č. 4.

xÁrpvxÉ
Jedná se o byt s trvale uvolněným nájemným, přičemžpronajímatel stanovil
minimální poŽadované základní nájemné Kč 40.-/m2. Pronajímatel požaduje
před podpisem nájemní smlouvy složení3-násobku nabídnutéhonájemného jako
kauci.

pruHrÁšry oo vÝgĚnovÉHo Řízpxí
PřihláŠku do výběrového řizení můžepodat fyzická osoba starší18let, která je
obČanem Čn. Prinášky do výběrového řízení na obsazení bytu se vydávají Ód
Pondělí 6.5.2019 v kanceláři Obecního úřadu v Bílově, případně je možnéje
stáhnout z elektronické úřednídesky na http://www.bilov.czlobecbilov/dokumenty/uredni-deska-bilov. Součástípřihlášky je ďotazník. Oba
vyplněné formuláře je nutné odevzdat

nejpozději ve středu 22.5.2019 do 12:00 hodin
v kanceláři OÚ v Bílově, a to v zalepené obálce s označením
.,VÝběrové řízenína bvt č. 3 v domě č.n. 61 v Bílověoo.

způsog uooNocBNí NaníoBr
Nabídky bude hodnotit bytová komise ve středu 22.5.2019, a to v souladu s
Platnou Směrnicí o hospodaření s byty v majetku obce Bílov. Obec Bílov si
vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.

uzevŘBNÍ NÁrBnrNÍ svtrowy
O výsledku ýběrového řízeníbudou informováni písemně všichni zájemci,

kteří podali přihlášku. S vybraným nájemcem bude uzavřena nájemní smlouva
poté, kdy uhradípožaďovanou kauci. Byt bude k dispozici od l .6.2019.

V Bílově 6.5.2019
Zdeněk Fusik, starosta obce,v.r.

4l2 íI3. e-m

pnrrrlÁŠxaao vÝBňRovEHo ŘÍznxÍ na
byt č. 3 o velikosti 52,44 m2 (1+1) v Bílově č.p. 61
Žad,ate|(é) (jméno a příjmení):

Bydliště žadatele(lů):

potvrzení
zaměstnavatele:

(o trvání pracovního poměru - prosím uvést název zaměstnavatele a zda je pracovní poměr
sjednán na dobu určitou, či neurčitou, v případě podnikání uvést IČO+ .fbtokopii živnost.listu)

Obývá-li žadatel obecní či městský bY, doložípotvrzení od Obecního

(Městského) úřadu, že není v prodlení s placením nájemného.

Minimální požadovanézákladní nájemné 40,-Kč /mzlměsíc
Yámi nabízená výše základního nájemného v Kč/m2

tj. základní měsíčnínájemné za byt

o

qiměře

52,44 m2 je

Kč

K

základnímu nájemnému se následně měsíčněpřipočítává částka za vybavení
bytu (341 Kč) a záIohy na služby (60 Kč na spol. elektřinu a aaa 300 Kč na
osobu na dodávku vody).

Beru na vědomírŽe nabídnuté nájemné na období 3 měsícůjsem povinen(a)
sloŽit před podpisem smlouvy o nájmu bytu. Tato částka bude uložena jako
záloha pro případ neočekávanéplatební neschopnosti.
Datum:

Podpis žadatele(lů):

PoZNÁMKY:
Vyplněný formulář včetně Dotazníku, doručte nejpozději ve středu 22.5.2019 do
12.00 hodin do kanceláře Obecního úřadu v Bílově, a to v zalepené obálce s označením
ooVýběrové íízenína byt č. 3 v domě č.p. 61 v Bílověí.
případě nejasností při vyplňování formuláře či dotazníku kontaktuje pracovnici Obecního
úřadu Bílov p. Sikorovou, tel. č. 556 412 113.
V

DoTAZNÍK

k žádosti o pronájem bYu

Žaďatel.
Datum a místo

...Rodné číslo

narození.

státní příslušnost.

Bydliště.
Rodinný

stav..

..Telefon

.........e-mail....

zaměstnání.
Žad,atel bydlí: ve vlastním domě ll vlastnímbytéllpodnájmu ll upříbuzných ll
v bytě města (obce) ll přípaďně uveďte jinou variantu (co se nehodí, škrtněte)

Žaďxelbydlí s rodinou nebo odděleně (popište).

žiiícímomentálně

Jméno a příimení:

se mnou ve

lečnédomácnosti:

které se se mnou budou stěhovat:

Jméno a příimení:

PříbuzenskÝ vztah:

Důvody žádosti o přidělení obecního bYu:

