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Rada města Loštice, dne

1

1. 05

.2015

usnesení č:: I2l434, ze dne 11. 05. 2015

Účinnost:

od 01. 07.20|5

Pňílohy:
PŤíloha č. 1 k pravidlrim pro pŤidělování městsk;ich bytri schválená usnesením RM ě.201712
ze dne 30.9 .2015.

1.

/

Město Loštice dnem zveŤejnění ,,Pravidel pro pŤidělování b}'t
rušídosavadní seznam žadatelfr o byt.

..

2. Město Loštice v pŤípadě uvolnění bytu zveŤejní na dobu 15 dnri záměr města

pronajmout byt.

3. Žadatelé musí splřovat podmínky uvedené v pŤíloze č. 1

4.PriJaté Žádosti budou obodovány dle pŤílohy č. 1

5.

RM rozhodne o pŤidělení bytu s pŤihlédnutímk bodovému hodnocení.

6.

RM stanoví dobu
s

pronájmu , vŽdy na dobu urěitou, maximálně na dva roky

mofuostí prodlouženínájmu bytu.

Projednano v Radě města Loštice dne 11. 05. 2aL5 s tímto usnesením:

vydává Pravidla pro pĚidělování bytri města Loštice, s ričinností
od 01.07.2015, viz pŤíloha.

Usnesen

í t2|434: RM

Jan Konečn;f

místostarosta

starostka
,i-

i,,-tgiit:l:

Prí|oha č.1 k pravid|úm pro pĚidě|ování městskrfch bytŮ.
Žadate| musí splřovat nás|edující podmínky:
1. Žadate|je osoba z|eti|á a zpťrsobí|á k

právním konťrm.

1. Žadate| ani č|enovéjeho domácnosti (budoucí uživate|ébytu)
nesmív|astnit ani spo|uv|astnit

žádnou nemovitost určenou k bydlení.

2. Maximální pĚíjem domácnosti:

O,8násobek prúměrné měsíčnímzdy za národní hospodáÍství
za rok pňedcházející podpisu nájemní smlouvy

pod|e čsÚ

-1osobavdomácnosti

1,5násobek pr měrné měsíčnímzdy za národní hospodáŤství podte čsÚ
za
rok pňedcházeiící podpisu nájemní sm|ouvy - 2 a více spotečně posuzovan,/ch
osob v domácnosti
Body t a

2 platí pouze pro

toka|itu Hradská utice

3. Bezd|užnost všech č|en domácnosti (budoucích uživate|ťrbytu) vrjči
Městu Loštice.

Bodové ohod nocení žádosti :
1'. Bydliště žadate|e v Lošticích

1 bod

2. Pracoviště žadatele nebo místo podnikánív Lošticích

1 bod

3. Neuspoko jená žádost o pĚidělení bytu, podaná do 31'.12.2Ot4

4. Neuspokojená žádost o pňidě|ení bytu, podaná od
5. 7a každéneuspokojené podání Žádosti od
6.

1.1. do 30.6. 2OI5

1'.7.201'5

].

nezaopatÍené dítě ve v]astní péči(byt 1+k.k.

b) Minimálně 2 nezaopatĚené děti ve v|astní péči(byt 3+k.k.)

1 bod
1 bod

2 a více č|enrj domácnosti (budoucí uživatelébytu)

7. a) Minimá|ně

2 body

1 bod
)

2 body

U bytú v pÍízemíse vchodem z Hradské u|ice bude na prvním místě posuzován
zdravotní stav
žadatelrj (byty jsou konstruovány pro osoby s omezením pohybu).

Ze seznamu žadate|ú o byt bude vytoučen žadatet, kter'f již byl nájemcem
městského bytu, neptatit
Íádně a včas nájem nebo jinr/m závažnljm zpúsobem porušoval podmínky

nájemní sm|ouvy.

