
Městská část Praha - Suchdo|
suchdolské nám. 73413. 165 0o Praha - suchdo|

vyh |ašuje výběrové řízen í
na pronájem býu |. kategorie ěíslo 12

o velikosti 2+1
pod|ahové p|oše býu 53 m2
v u|ici U Kruhovky ě.p. 943

Praha - Suchdol

V Praze dne 1s.7.2011



Žádogt o pronájem bytu formou výběrového řízení
na p.oná|em bytu |. kategorie ěís|o í2'

o ve|ikosti 2+l, o pod|ahové p|ošé bytu 53 m,
v u|ici U Kruhovky č.p' 943

Přaha-suchdoI

Nabizim měsíční nájemné ve výši .. ' ' ...... '.... ' ' ..... ' Kě za ce|ou p|ochu bytu (nájemné nes|ouží
k hrazení sluŽeb poskytovaných V souvislosti s pronájmem bytu).

jméno a přÍmení:

rok narozeni:

rodinný stav:

trva|ý pobyt| od

kontaktni adresa:

e-mail: tel.:

Beru na vědomí, že thůta doručení nabidky do podate|ny ÚMč PÍahasuchdol, suchdo|ské
nám.73413' í65 00 Prahasuchdol končí dne 30.9.20íí ve í3.30 hodin.

Proh|ašuii, že neisem v|astníkem ěi spo|uv|astníkem jiného bytu nebo nemovitogti, ve které
je byt' KeÚ je Yo|ný anebo je pronaiímán'

Proh|ašuii, že isem neby|(a) nájemcem iinóho bytu, ze kteÍého mi by|a dána výpověď
z dúvodu hrubého porušování nájemní sm|ouvy.

Proh|ašuii' že jsem by|(a) seznámen(a) s podmínkami a kritérii pro výbě.ové řízení shora
uvedeného bytu, a tyto podminky sp|ňuji. zároveň prohlašuii, Že všechny mnou uváděné
údaje isou pravdivé.

souh|asím se shromažďováním a zpÍa@uáváním mých osobních údajů ve smys|u zákona
č' 101/2000 sb' o ochrané osobních údajů v souvislosti s tímto výběrovým řízením souhlasím, aby
mé osobní údaje by|y poskytnuty orgánům Uřadu městské části Praha-suchdo|, které mou žádost
posuzují, vydávají k ní stanovisko a rozhodují o ní. Tento souh|as se váahuje na období do
uplynutí skartační |hůty'

Přizískánívýše uvedeného bytu ve výběrovém řízeni vřátím obecní byt:

NE ANO adresa: . .  . . . . . . .

V  Praze-Suchdo le  dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V|astnoruční podpi8(y):

Pří|oha: Dok|ad o zdroii příjmu za pos|edních 6 měsíců přéd teÍmínem podáni žádosti
zá!emce(ů}.
(v případě Žádosti manže|ů o spo|ečný nájem bytu toto dok|ádají oba manže|é)



Pravid|a, podmínky a postup pronájmu bytů

ve správě městské ěásti Praha.suchdo|

formou vlýběrového řízení

Pravidla

záměr pronájmu obecního bytu formou \^ýběrového řízeni' tzv. ',obá|kovou metodou.je
vyvěšován na úřední desce úřadu městské části po dobu minimálně 15 dnŮ a dá|e je
zveřejněn na webo\^ých stránkách |vlČ Praha-suchdo| u^@Jlaha:su9fu!q!.ez.
Rada |vlČ je oprávněna, v případech hodných zřetele, nevyh|ásit oh|edně určitého bytu
\^i'běrové řízení, ale na náVň bytové komise rozhodnout o přímém nájemci takového bytu.

Podmínky
PodmÍnky výběrového řízeníjsou stanoveny Radou městské části PÍaha-suchdo| Vždy při
Wh|ášení záměru pronájmu konkrétnÍho bytu. Přehled standardních podmínek:
a) z1emce dosáh| ke dni vyh|ášení \.ýběrového řízení věku 18 let' je p|ně způsobi|ý

k práVnim úkonům;
b) Ve Wp|něné 'Žádosti o pronájem bytu formou \^iběrového řízení' nabíd| zájemce

minimálni nájemné za celou p|ochu bytu za kalendářní měsíc (úhrada s|užeb
posMovaných V souvislosti s pronájmem bytu není součástí této nabídnuté částky);

c) ýýše homí hranice nabíd|q nájemného ze strany zájemce je neomezená;
d) zájemce není V|astníkem či spo|uv|astníkem jiného býu nebo nemovitosti' ve které je

volný anebo pronajímaný byt' což pÍokazuje č€stným prohlášenÍm- Pokud je již nájemcem
obecního bytu V |\,|c Praha.suchdol a zaváže se tento byt V případě získáníjiného bytu ve
ýýběrovém řízení vrátit a uzavře nás|edně takovouto dohodu s MČ' můŽe se \^ýběrového
řízenÍ zúčastnit:

e)zájemce nebyl nájemcem jiného bytu, ze kterého dosta| soudní v'ýpověď z dúVodu
hrubého porušováni nájemní smlouw' toto zájemce do|ožÍ čestným proh|ášením;

D zájemce a jeho manže| nebo manže|ka ěi partner (pokud jsou spo|ečnými účastníky
\.ýběrového řízení) je povinen do|oŽit zdroj a v.ýši příjmu za období pos|edních 6 měsíců
před termínem podání žádosti, osvěděUjíc| jeho schopnosti platit nabízené nájemné a
da|šÍ p|atby spojené s nájmemi

g)zájemce se na prohlídce seznámí s techniclaým stavem nabízeného bytu vč€tně
přÍpadných oprav a úprav' které bude třeba provést, případně i na náklad zájemce nad
rámec nařízení v|ády ě' 258/1995 sb. a dá|e bere na Vědomí' že zařizovací předměty
V bytě odpovídajÍ stářÍ bytu; z proh|ídky kaŽdého nájemce bude sepsán zápis, jď podepíší
Všichni zúčastnění;

Pozn.: případné opravy provede nájemce vlastnÍm nákladem (musÍjÍt o opravy a údúbu
podréhající \ryďu v nafrzenÍ vlády 25a1995 sb')

h) pronájem býu bude sjednán na dobu určitou v trvání '1 roku a bude prod|uŽován za
podmínky dodÍžování ujednání nájemnÍsm|ouvy vždy ojeden rok;

i) pře'd uzavřenÍm nájemnÍ sm|ouvy s|oŽl zájemce vybraný Radou MČ Praha.Suchdo| na účet
|\'Ic Praha-suchdol vratnou kauci tak' aby její ce|ková \^ýše odpovídala trojnásobku
měsíčního nájemného, da|ší právnÍ reŽim kauce. jejího dop|nění' oprávněnÍ městské části
kjejÍmu čerpání a její Vrácení upravuje konkrétní nájemní smlouva a obecně závazné
práVní předpisy|

j) z Úěasti na dalších Výběrových řízeních a z evidence ŽadatelŮ o pronájem obecního bytu
bude Wřazen nadobu 5 |et ten, kdo vyhÍál Výběrové řízení a v předepsané |hůtě
neuzaýře| bez závažných dŮvodŮ nájemnÍ sm|ouvu nebo nesp|ni| podmínku s|ožení kauce
a z úěasti na da|ších Výběrových řízeních a z evidence Žadate|ů o obecní bý bude
vyřazen ten' kdo V Žádosfi v minu|osti uved| zkres|ené nebo nepravdivé údaje nebo ten,
kdo do žádosti uved|zkres|ené nebo nepravdivé údaje;



k)zájemce a jeho manže| ěi manže|ka' partner č. partnerka (pokud jsou spoleěným.
účastníky uýběrového řízení) nejsou a neby|i d|užníky V jiném nájemnim Váahu, coŽ do|oží
ěestným prohlášením;

|) Žádost musí být doručena do podate|ny Ú[ilČ Praha-suchdo|, suchdo|ské nám' 73413,
165 00 Praha-Suchdo| nejpozději do termÍnu uvedeného ve vyh|ášení ýýběrového řÍzení;

m) žádost musí bÍ Wplněna na předepsaném tiskopise 'Žádost o pronájem bytu formou
\^iběrového řizenÍ''a.musí být u|oŽena včetně přÍ|oh v-za|epené,obá|ce s \'/ri'razným
označenIm .PRoNAJEM BYTU c|slo "........ - VYBERoVE R|ZENť-

Křitéťia
standardnÍ kritérium výběru zájemce na pronájem bytu je maximálni výše nabÍdnutého
nájemného v Kč za ce|ou plochu bytu za měslc (ná.jemné nes|ouží k hrazenÍ s|užeb
poskytovaných V souvis|osti s pronájmem bytu) a sp|nění všech předepsaných podmÍnek
výběřového řÍzení.'

Postup
- Rad-a MČ Praha-suchdo| schvá|í podmínky a kritéria výběrového řízení na kďdý byt
- U|vlc oHsoM zveřejní Wh|ášení \.ýběrového řizení na úřední desce a webo\.ých stránkách
městské části:
- ÚMČ oHsoM poskytne součinnost při Wp|ňování Žádosti V případě Žádosti žadate|e o byt;
. zájemci doručí řádně Vyplněné žádosti o pronájem bytu formou \^ýběrového řÍzení'
dop|něné o nabídku \^iše ná.jemného (bez pop|atků za s|uŽby)' v za|epené obá|ce označené
předepsaným zpúsobem do podatelny Ú[4Č Praha-suchdo| V úředních hodinách' nejpozději
pos|ednl den wh|ášeného termínu;
. ÚMČ oHsoN4 shromažďuje Žádosti a obá|ky ponechá uzavřené;
- ÚMČ oHsoM Žádoíi V obá|kách postoupÍ Býové komisi;
- Komise bytová a sociá|ni vyřadí žádosti' Keré nesp|ňují předepsané podmínky;
- Komise bytová a sociá|ní vypracuje protoko| o výs|edku vlýběrového řízení, Keď obsahuje
pořadl kandidátŮ dle vyh|ášených kritéňí s přih|édnutim k tomu, jakjednot|iví žadate|é sp|ňují
podminky V'ýběrového řízení, s dopořučením vítěze v'ýbérového řízení;
- Komise bytová a sociá|ní předá protoko| o vtis|edku ýýběrového řizeni Radě |\,Ó
k rozhodnutí:
- Rada [,|Č schvá|í Výs|edek Vliběrového řízeni a rozhodne o konkrétnim nájemci
předmětného bytu. Neschvá|í-li V'ýs|edek ýiběrového řÍzeni' rozhodne o jiném postupu ěi
nak|ádánÍ s pronájmem uvedeného bytu nebo Vyh|ásí no\^ý záměr pronájmu daného bytu;
. pokud vÍtěz vtýběrového řízenÍ odmÍtne pronájem bytu' na jeho místo automaticky postoupi
druhý v pořad| atd'i
'městská část si jako zadavatel Vyhrazuje právo bez udánÍ důVodů newbrat žádnou
z před|ožených nabÍdek nebo Vtýběrové řízenÍ zrušit' Žadate|ům tím ne\rzniká právní nárok
na úhradu jakýchko|iv nák|adů ýznik|ých s ucházenÍm o byl. Městská část si jako zadavate|
vyhrazule právo odmítnout uzavřIt nálemnÍ sm|ouvu s vÍtě2em výběrového ř|zénÍ,
pokud se v mez|dobí ukáže, že!ím do|ožené gkutečnosti neisou pfavdivé.

Tiskopis žádosti o pronájem býu Íormou výběÍového řízeníje k dispozici na ÚMČ oHsoM
nebo na webouých stránkách městské ěásti v sekci formu|áře.
Podání Žádosti a nabídky v rámcitohoto řízení se nezpop|atňUje'
Lhůty a termíny běŽí v sou|adu s podmínkámi vyh|ášenými pfi zadání Výběřového řÍzení'

Žádost musí být doručena Ve stanoveném teÍmÍnu a V obá|ce oznaěené předepsaným
zpusobem.
Při nedodrženÍ předepsaných podminek uiběrového řÍzehi bude Žádost Komisl bytovou a
sociá|nÍ z výběrového řÍzeni vy:Íazena.
o těchto skutečnostech a o ýis|edku výběrového řizení bude ÚttitČ oHso|til zá1emce
písemně informovat na základě podk|adú Komise bytové a socjálnÍ nebo Rady |vlČ.
Pň vyh|ášenÍ \,ýběrového řízení jsou uvedeny obvykle dva termíny' kdy je možné nabízený
byt proh|édnout; kromě proh|ídky je možné z|skat případně i da|ší informace přlmo na ÚMČ
oHsoM.
Pravid|a by|a schvá|ena usnesením Rady |!|Č Praha-suchdo| č. 26.16 dne 18' 5.201í '


