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DODATEKč.1
SN,ÉRNICE

O HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAIETKU OBCE BÍLOV
Zastupitelstvo obce Bílov schválito na svém 25. zasedání dne 3.7.2009 tento
Dodatek ě. 1 Směmice o hospodaření s byty v majetku obce Bílov.
Tímto Dodatkem

§e

mění :

Všeobecné podmínky oro podání žádosti o b}.t
bod,2.4. se upravuje takto :
zttstává : Žádost můžepodat pouze fuzická osoba starší18 let způsobilá k právním
úkonům,která je občanem ČR.
č1, 2.

Vypouštíse:,,...amátrvalýpobytvobciBílov,pŤípadněmělařvalýpobytvobci
Bílov v posledních 5 letech''.

bod 2.5. se rrvoouštícelÝ.

Délka nájemní smlouw
bod 3.4. Rušíse:
,,pokud nájemnce neplatí nájemné, je správce by.tového fondu oprárměn při uzavírrání
dohod o splácení dluhu stanovit individuálně délku nájemní smlouvy v závislosti
na
splátkovém kalendáři dluhu ajeho plnění. Po splacení
opakoro*i
po
1 ,o".if
iak
č1. 3,

Nafuazuje se větou:
nájemce neplatí nájemné je správce bytového fondu oprávněn stanovit
a |9k9d
individuálně délku nájemní smlouly.i

Schváleno na 25. zasedání Zastupitelstva obce Bílov dne 3,7 .2009.
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SMĚRNICE

O HOSPODAŘENÍ S SYTY V MAJETKU OBCE BÍLOV
ze dne 6.ziři 2005
1.

Úvodní obecná ustanovení

1,l. Působnost směrnice
Směrnice se vztahuje na bytol} fond obce a poskytované sociální ubytovací služby
v zařizeních obce.
Směrnice neupravuje otázky spravovaného bytového fondu na úseku jeho údržby,
investičnflro rozvoje a financování.

Cíle bytové politiky
Směrnice je zpracována za účelemzměny v hospodaření s byto\aým fondem. Za tímto
účelembude obec qnržívatpředevším nástroje uzavírání smluv na dobu určitou a postupné

1.2.

zvyšování nájemného.

Přislušné orgány
1,3,I. Bytová komise
Poradní orgánjmenovaný zastupitelstvem obce Bílov. Je složena ze všech ělenů
zastupitelstva obce. Bytové komisi příslušíásadní rozhodovací pravomoc
pii naplriování ťrkolůtéto směmice v samostatné působnosti obce. Plní úkoly uvedené
ve směmici a provádí kontrolrLí čirurost při naplňování úkolůtéto směrnice. Bltová
komise plní úkoly i na úseku přidělování b}tů v Domě s pečovatelskou službou
a sociálních služeb spojených s ubytováním.
1.3.2. Správce bytového fondu
Funkci správce bytového fondu dle této směrnice vykonává Obec Bílov. V případech
uvedených ve směrnici je váán rozhodnutím bytové komise. Zejména uzavírá
nájemní smlouly, schvaluje směny bytů, lyjadřuje se k přechodu nájmu bytu a plní
ÚkolY na Úseku nájemnóho za užíváni bytu. Provádí kontro]ní činnost užíváníby,tového
fondu, a to jak na ziákladě vlastních opatření, tak z podnětů příslušných orgránů.

1.3.

1,4.

Právní nárok

1.5.

Sankčníustanoyení

podání ždosti o byt a sociální službu spojenou s ubytováním
nezakládá prár,ní nárok
na uzavření nájemní smlouly nebo poskytnutí sociální služby.

l.í1. Bytovtž kombe

mížev případech

- když je žadatel dlužníkemobce nebo
- nebo

jím zřízenépříspěvk ové otganizace
kdyžje žadatei pravomocně uznán virurým v přestupkovém či trestním řízení

za činy proti občanskému soužití

- nebo

zjiných závažných důvodů

uplatnit po posouzení rozsahu a četnosti některé následující sankčníopatření:

- pozastavit zaíazeni do nabídkového řízení pro přiděleni bytu
_

_

stanovit omezení přiděleného bytu
i,yřadit žádost ze seznamu žadatelů.

I.5.2. Bytová komlse můžev připadech
- uvedení nepravdivých nebo nesprávných údajůzv.ýhodňujících žadatele v jeho
žádosti
- opakovaného nenahlášení změn roáodných skutečností ovlivňujících přidělení bytu
zvýhodňuj ícíchjeho žádost
- dopustí-li se žadatel protiprávního obsazení bytu (v tomto připadě vždy lyřazení)
- by1-li žadatel členem domácnosti nájemce, kter,ý obdržel výstrahu pronajímatele bytu
pro hrubé porušovaní dobrých mravů v domě nebo byl opakovaně upozorňován
na porušování domovního řádu,
uplatnit po projednáaí a zvíůenímíry zavinění, četnosti opakování , důsledku
pro občanskésoužitíněkteré z nasledujícíchsankěnich opaření:
- pozastavit řešení o ždosti
- vl,řadit ž,átdost ze seznamu žadatelů.
1.6. Řešení stížnostía odvolání
1.

ó.1. Správnost postupu bytové komise prověří místostarosta obce.

1.6,2. Odvolárn proti roáodnutí bytové komise píojedná místostarosta.
Odvolání proti roáodnutí správce by.tového fondu (Obce Bílov) projedná
zastupitolstvo obce Bílov.

2. Všeobecnépodmínky pro podání

ádosti

o

byt

2.1, Všeobecnépodminky pro podaní žádosti platí pro všechny typy bydlení a nájemních
sociálních služeb, pokud nejsou upraveny odchylně ve speciálních ustanoveních
o

jednotlivých typech bydlení.

2,2. Žádostipiijímá podatelna Obecního úřadu obce Bílov
- průběžně do Domu s pečovatelskou službou
- na ztl<ladě zveřejněného nabídkového řízení.

23, Žádosti

se podávají na předepsaných formulařích,

ježjsou k dispozici u správce bytového

fondu.
2.4. Žádost m,ťúe podat pouze frzická osoba starší 1 8 let způsobilá k právním úkonůn1která
je občanem CR a rruí trvalý pobyt v obci Bílov, případně měla trvalý poby,t v obci Bílov
v posledních 5 letech.
2.5.

V případě podání žádosti o bY nebo přechodu nájmu na jinou osobu (mimo žádosti o bY
v DPS a nabidky na byty s uvolněným nájemným) nesmi b;/t žadatel vlastníkern,
spoluvlastnikem nemovitosti či nájemcem nebo spolunájemcem jiného bYu.

3. Délka nájemní smlouvy
3.1. Nájemní smlouva k bytům v majetku obce se uzavirá na dobu určitou, nejdóle však
na dobu 1 roku,
3,2. Bytová komise můžepřidělení byu podmínit i uzaťenímnájemní smlouvy na dobu
kratší, zejména v případech, kdy je vhodné stanovit zkušebnídobu.
3.3. Je-li nárok na automatické prodloužení nájemní smlouly, postupuje se následovně:
3. 3. 1, Prodlo uženínájemní smlo uvy
- není-li naplněn žádný z důvodů pro neprodlouženi nájemní smlouvy, bude smlouva
prodloužena o stejnou dobu , najakou byla uzavŤena, nejdéle na dobu 1 roku
- prodlouženína dobu katší,než byla původni nájemní smlouva, po schválení r{jimky
3.3.

bytovou komisí.
2. Neprodlo uže ní náj emní smlo uvy
Nájemní smlouva se neprodlouží v případech
neplnění podmínek nájemní smlouvy
neplnění závazků wči obci ají zřízené příspěvkové organizace
Plnění podmínek hodnotí správce bytového fondu, kter,ý v tomto směru přihlíží
k připomínkám bytové komise. O neprodloužení nájemní smlouly informuje správce
bytového fondu nájemce 1 měsíc před uplynutím nájemní smloulry. Neprodloužit
nájemní smlouw je možno téžz následujících důvodů bourání,přestavby nebo změny
vyržitíbudovy či jínéhoveřejného zájm,l. Y těchto případech musí b},t nájemce
o neprodlouženínájemní smlouvy informován nejméně 9 měsíců před uplynutím
nájemní smloury.

-

3.4.

U stávajícíchnájemců bytů je délka nájemní smlouvy dána stávajícíplatnou nájermí
smlouvou. V případě její změny přijme zastupitelstvo obce opatření umožňujícíplynulý

přechod na úpravu v této směrnici, Pokud nájemce neplatí nájemné, je správce bl,tového
fondu oprávněn při uzavírarrídohod o splácení dluhu stanovit individuálně délku nájemní
smlouly v závislosti na splátkovém kalendaři dluhu ajeho plnění. Po splacení pak
opakovaně po 1 roce.

4. Výše nájemného
4.1. Pravidla pro výšínájemného schvaluje zastupitelstvo obce ajsou přílohou ě.

směrnice.

1

této

4,2.Yýše nájemného stanovená před 7.9.2005 bude na základě roáodnutí zastupitelstva obce
postupně zqýšena na nově stanovené nájemné.

V ostatních případech

nájemné tržní.

4.3. Nájemné bude zrryšováno vždy k 1.7. kalendařního roku o částku inflace předchazejícího

roku, r,yhlášenou CSU.

5. Přechod nájmu
5.1.

K přechodu nájmu bytu dochazí za stanovených podmínek přímo ze zakona (§§ "106-709
Oběanského zakonfl<u). V případě nenaplnění podmínek není dotčeno právo vlastníka
domáhat se s{ch práv podaním žaloby na lryklizení by,tu u soudu.

5.2. Nájemce je povinen prokázat správci bytového fondu přechod nájmu bytu následujícími

skutečnostmi a doklady:
- hlášení k trvalému pob},tu v předmětném bytě
- odkaz na zapsání žadatele v nájemní smlouvě bytu původníhonájemce
- rodný list k prokazaní příbuzenského váahu.
V případě pochybností o splnění podmínky soužitíve společnédomácnosti může
požádovat správce bltového fondu dalšídíú<azy,zďlména svědecké qýpovědi ostatních
nájemců v domě.

6. Podnájem bytu
6.1. Pronajatý bl.t nebo jeho číistlze přenechat jinému jen s písemným souhlasem vlastnfl<a
domu a za podmínek stanovených občanským zákonfl<em.
6.2. Podrrajmy schvaluje bytová komise,

7. Směna bytů
7.1, O směně bytů se mohou nájemci dohodnout ve smyslu ustanovení občanskéhoákonfl<u,
Tato dohoda musí mít písemnou formu. Platná je pouze za podmínky písemného souhlasu
vlastnfl<a.

8.

ByŤ § trvale uvotněným nájemným

8.1. Žadatelem muže by1t fyzická osoba způsobila k prár,ním úkonům,která není a nebyla
v posledních 2 letech dlužníkem obce a nebyla lyloučena z účastina qýběrovém řízení
z důvodu uvedení nepravdivých údajů.
8.2. Záměr pronajmout byt s uvolněným nájemným bude zveřejněn v nabídce na uřední desce
obce, a to nejméně po dobu 15 dnů. O zveřejnění záměru roáoduje starosta obce.
8.3, Zveřejnění áměru pronajmout blt s uvolněným nájemným musí obsahovat
- identifrkaci bytu
- způsob stanovení měsíčníhonájemného nebo jeho minimální výši

:

- termín a místo odevzdaní nabídek
- termín a způsob lryhodnocení nabídek

Po dohodě je možná prohlídka nabízenéhobytu.
8.4. Nabídky vyhodnoti bytová komise složená ze všech členůzastupitelstva obce.

9.Byť v Domě s pečovatelskou službou
9.1. Byty v DPS jsou určeny pro starobní a invalidní důchodce.
9.2. Podmínky pro podání žádostijsou upraveny v čl. 2 této směmice. Podmínky pro podání

ždosti nesplňuje občan, ktery je postDen psychickými poruchami
konfliktního a asociálaího jednání, alkoholismu
by mohl b/t narušován život v DPS,

a

s rysy nesnášenlivosti,
jiné toxikomanie, pod jejichž vlivem

10. Byty Bytového družstva Bílov s 51 "Á-nim §poluvla§tnictvím obce
10.1. O přidělení bytu

1

Bílov

Bltového družstva Bílov rozhoduje bytová komise obce Bílov.

1. přechodn á a závérečná ustanovení

11.1. Tato směrnice nablivá platnosti dnem

jejfio schválení zastupitelstvem

obce.

ll.2, Tato směrnice nabýá účinnostidnem následujícím po jejím schválení zastupitelstvem
obce, to je dnem 7.9.2005.

Olga Fusil<ová
starostka

Jarorr\ír Li'ber&a
misru\staro\tu

Příloha č. 1 Směrnice o hospodaření s byty v majetku obce

vÝpočET yÝšn nÁ.ronnNÉno

|.

Zékladnivzorcc

N= Zn * Kr * Kly * Ks * Kz n Ku * ,
stavba typ vládní
bydlení nalýšení
b},tu nájemného

kategorie typ

N ,. ,

ťšenájemného
Zv ,.. zitkladní riroveň

kde

nájemného pro daný rok
návrh pro rok 2005 : 15,23 Kó
mění se každý rok k 1.7.
- základní úroveň nájemného z předcházejíciho roku
... koeficient inflace (e drán oficiálním celostátním údajem).
jedruí se o inflaci předclrr2ejíciho roku vyhlrášenou CSU)
pro rok 2005 bude 1
Kr .. . koeíicient kategorie bytu (e dán pe.,rrě touto přílohou směmice)
pro byt I. kategorie K6 = 1
pro bl,t II. kategorie Kr = 0,9
pro byt IV,kategorie Kr = 0,7
typu nájemného (lyhlašuje pro daný kalend,rok zastupitelstvo obce)
koelicient
Kr.{ . .
pro rok2005
zÁkladrtt nájemné KT : 1
trfuí nájemné KT : 1,6
mění se dle ujedrrrání v nájemní smlouvě vždy k 1.dni nasledujícího měsíce,
ve kterém uplyne 1 rok od uzaťenínájemní smlouvy. Pokud není lyblášen,
platí z pŤedcházsjícíhoroku
IQ ,,, koeíicient stavby (stanoluje rada města, vždy pro daný nájernní dům)
zohledňuje rráklady stavby či rekonstrukce domu
pokud není stanoveno jinak, tak IG = 1
Kz ... koeíicient zvláštní (vyhlašuje pro daný rok zastupitelstvo obce)
pro rok 2005
pro ruíjemníbydlení - 1
pro bydlení v DPS : 1

Zxl
§

".:\

Zn = Zn-t * Ki

-

-

.
-

-

Kv ... koeficient vládního navýšení
- vždy k datu danému roáodnutím vlády
- příklad pro případ navýšenío 10%
- pro zákl,nájemné

Ky

:
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OBEC BÍLOV

743 01 Bílov 5, okres Nový Jičín,tel/fax 556 412lI3, e-mail: obec(@bilov.cz

ZÁSADY
YýSĚnOVEHO ŘÍZENÍ NAPRONÁJEM OBECNÍCH BYTŮ
FoRMoU yÝnĚnovnHo ŘÍZENÍ
Obsahl

Postup a podmínky výběrového řízení
2) PtYilohy - vzor I. Přihláška do výběrového řizení Ila pronájerrr obecních bytů
s formulářem pro výběrovó ř,ízení na pronájem obecních bytů.

1)

Zpracoval: Petr Holub, předseda hospodářského výlroru zastupitelstva obce
(dále jen ZO) Bílov
Poolup

l

llodmínkv výlrěrovélro řizení

- Pronájem bytu bude realizován jednokolovým výtlěrovým řízeníln.
- Yýběrové r:ízeni bude zveř,ejnělro rra úř,ední desce obecrrího riřadu s těruito údaji
o jednotlivých bytech: adresao velikost, plocha, kategoI,ie, potllaží,datrrm a čas prohlídek,

podmínky pronájmu.
- Ve stanovelrém ternrírru proběhne prolrlídka bytrr.
- Zájemce, žadatel si vyzvedne na obecním írřadě přihlášku s informacemi o bytech,
s podmíItkarni pronájmu a formulář,k lyplnění údajri potřebných pro rozhodování (viz
vzor 1.)
- Zájemce o<tevzdá zapečetěrrou obálku označenou oovŘ oa pronájem bytu" obsahrrjící
přihlášku a vyplrrěný íbrmulóř na podatehrě obecnílro riřatlu. Podatelrla označi obálkrr
pořadovýn číslem,číslerrrjednacinr, datem, hodinou, kdy obátku převzala. Všeclrny obálky
zŮstanou uchovány v podateluě obeclrílro úřadu do dlre stanovenélro pro jejich otevřetrí.
- Stanoveného dne budou obálky otevřeny komisí pro výběrové ř,ízení. Y případě, že budou
při otevíráni obálek zjištěny nesrovnalosti nebo nepravdivé úrtaje, komise žadatele z VŘ
vyloučí.
V případě shodné nabídky bude pořadí stanoveno dle dřívějšíhodoručerríobálky.
Minimální výši smluvniho nájemného za m2 nrěsíčněstanovi ZO před vyhlášením
výběrovéIro řízerrí.Pro výpočet nájmu bude určujícízapočitatelná ploclra bytu a k náj nru
budou připočítány služby §pojené s uživáním bytu a n:íj em zařizovacích předmětů.
- Výběrového řízeIrí Ila proIlájerrr obecního bytu se můžezúčastnitpouze občan s trvalým
pobytem v obci, případně olrčan, který rnčl trvalý pobyt v obci v posledniclr 5 letech.
- Nájemní smlouvy brrdou uzavirány na dobu určitou, která rrebude měněna po dobu
nájrnu rra dobu neurčitou.
- Nájemné bude každoročněk 1.?. zvyšováno o koeficient inflace (o případném zvýšení
řozhodne zastupitelstvo).
- V př,ipadě, že je žadatel nájenrcem jiného cbecnílro bytu, je povineIr před uzavřerrim
nájemní smlouvy ukončit tento nájemní poměr a rrvolněný tryt vrátit.
Schváleno 6. zasedání ZO dne 14.10.2003.

Olga F'usíková

starostka

OBEC EÍLOV
ohr. Nruý li,čín,743 01

Jaro\\ír L\e\da

nríŠt!starosta

FoRMULAŘ

pro výběrové řízení na pronájem bytu
n, Úoale žadatele

B.Údaje o bytových poměrech žadatele (byt, ve kterém žadatel v současnosti pobýVá)

C. Údaje o osobách, které s žadatelem bydlí ve stávajícím bytě
(Vyplní se pouze v případě, že žadatelje nájemcem bytu a byt s ním užívá více

D. Údaje o

osobách, které s žadatelem budou

Prohlašuji, že veškerémnou uvedené údaje jsou pravdivé a dáVám tímto souhlas kjejich možnému
prověření a jsem si Vědom(a) skutečnosti, že nepravdivost uváděných údajůmůžemít za následek Vyřazení
mé žádosti z VŘ.

V.,............................, Dne

pŘt

HlÁšxe oo yýeĚ novÉn o

ŘízE n í *o,

*oůfrjĚíii'Ě:iiU

Mám z{iem o pronájerh nížeuvedeného bytu a předkládám svou nabídku smluvního nájemného:
adresa

čísIobytu/kategorle

velikost bytu/NP

plocha
m2

záloha na s{užby
na 1 osobu *

Moje nabidka

kďm2ltněsic

b'*-

.ř-*a

t

zálohy na s|užby vycházejí z předchoziho pronájmu a budou upřesněny před uzavřenim nájemni smlouvy

Jméno a přúmení:

Adresa trvalého bydliště:

Dnei

Podpis žadatele:

-

