ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA

více k. ú.
MMHK/140363/2020/OM1/Str
ODBOR SPRÁVY MAJETKU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ ZVEŘEJŇUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. OM1/121/2020
na pronájem uvolněných nájemních bytů určených pro rodiny s dětmi,
na základě usnesení Rady města Hradec Králové č. RM/2020/1031 ze dne 08.09.2020
Ve výběrovém řízení jsou nabízeny tyto byty:

možný
velikost
počet
č. bytu dispozice bytu v podlaží
výtah
osob
m2
v bytě

pořadové
číslo

adresa

1.

Československé armády čp. 303

11

1+2

63,1

2

2 až 5

ne

2.

Československé armády čp. 303

12

1+2

46,19

2

2 až 4

ne

3.

Československé armády čp. 303

13

1+4

110,8

2

4 až 8

ne

4.

Československé armády čp. 303

14

1+2

77,98

2

2 až 6

ne

5.

Československé armády čp. 303

21

1+4

113,04

3

4 až 7

ne

6.

Československé armády čp. 303

23

1+3

90,99

3

4 až 6

ne

7.

Československé armády čp. 303

24

1+3

93,73

3

4 až 6

ne

8.

Čelakovského čp. 487

11

1+3

98,37

2

4 až 6

ne

9.

Pod Zámečkem čp. 1835/31

101

0+2

54,2

1

2 až 4

ne

Nájemné v těchto bytech je stanoveno na 61,05 Kč/m2/měsíc (bez služeb).
Vlastník budovy neopatřil Průkaz energetické náročnosti budovy čp. 303 a čp. 487 v k. ú. Hradec Králové,
a to z důvodu, že se jedná v obou případech o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna
dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947. Třída energetické náročnosti čp. 1835,
k. ú. Nový Hradec Králové, je C.

Prohlídky bytů se uskuteční v těchto termínech:

č.
bytu

celková
velikost
dispozice
podlaží termíny ukázek
bytu v
m2

č.

adresa

1.

Československé
armády čp. 303

11

1+2

63,1

2

2.

Československé
armády čp. 303

12

1+2

46,19

2

3.

Československé
armády čp. 303

13

1+4

110,8

2

4.

Československé
armády čp. 303

14

1+2

77,98

2

5.

Československé
armády čp. 303

21

1+4

113,04

3

6.

Československé
armády čp. 303

23

1+3

90,99

3

7.

Československé
armády čp. 303

24

1+3

93,73

3

8.

Čelakovského
čp. 487

11

1+3

98,37

2

9.

Pod Zámečkem
čp. 1835/31

101

0+2

54,2

1

23.09.2020 od 10 do 11 hodin
30.09.2020 od 15,30 do 16,30 hodin
23.09.2020 od 10 do 11 hodin
30.09.2020 od 15,30 do 16,30 hodin
23.09.2020 od 10 do 11 hodin
30.09.2020 od 15,30 do 16,30 hodin
23.09.2020 od 10 do 11 hodin
30.09.2020 od 15,30 do 16,30 hodin
23.09.2020 od 10 do 11 hodin
30.09.2020 od 15,30 do 16,30 hodin
23.09.2020 od 10 do 11 hodin
30.09.2020 od 15,30 do 16,30 hodin
23.09.2020 od 10 do 11 hodin
30.09.2020 od 15,30 do 16,30 hodin
05.10.2020 od 10 do 10,30 hodin
07.10.2020 od 15,15 do 15,45 hodin
05.10.2020 od 11,30 do 12 hodin
06.10.2020 od 15,30 do 16 hodin

Na prohlídky bytů je nutné dostavit se přesně ve stanovený čas, není třeba se na ně nikde hlásit ani
registrovat. Prohlídku bytů zprostředkovává zástupce Správy nemovitostí Hradec Králové, který bude ve
stanovený čas před domem, případně v bytě.
Zájemci, kteří ke dni podání žádosti splňují podmínky, které jsou přílohou tohoto oznámení, se mohou
výběrového řízení zúčastnit podáním žádosti na předepsaném formuláři, který je přílohou tohoto
oznámení. Tento formulář je k dispozici na odboru správy majetku města, nebo na této stránce
https://www.hradeckralove.org/pronajem-bytu-urcenych-pro-rodiny-s-detmi-vyberove-rizeni-c-om1-1212020 a na úřední desce http://edeska.mmhk.cz/eDeska/
Každý uchazeč si může podat pouze jednu žádost, přičemž manželé nebo registrovaní partneři jsou
považování za jednoho uchazeče (tzn., mohou také podat pouze jednu žádost). V žádosti uchazeč označí
pořadové číslo maximálně dvou konkrétních bytů, o které se uchází. V případě, že bude vylosován v obou
případech, bude uchazeči přidělena pouze jedna bytová jednotka.
Upozornění – v bytě může být současně přihlášen počet osob, který je uveden v tabulce bytů určených
do výběrového řízení, a to jak minimální, tak i maximální možný počet.

Vyplněné žádosti jsou přijímány pouze osobně ve dnech
12.10.2020, 14.10.2020, 19.10.2020 a 21.10.2020 vždy od 8:00 hodin
do 17:00 hodin v kanceláři č. 204 v 1. patře v pravém křídle budovy
magistrátu, Československé armády 408, 500 03 Hradec Králové. Přihlášky budou přijímány pouze
v uvedených termínech, přihlášky nelze podat elektronicky ani zaslat poštou.
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Povinné přílohy žádosti:
J
kopie rodného listu dítěte
2.
potvrzení zaměstnavatele o době trvání zaměstnání minimálně šest měsíců před podáním žádosti
na přiložené přihlášce
nebo v případě osoby samostatně výdělečně činné je přílohou žádosti výpis z živnostenského
rejstříku se vznikem oprávnění minimálně šest měsíců před podáním žádosti do výběrového
rizeni
nebo doklad o pobírání peněžité podpory v mateřstvĺ event. rodičovského příspěvku
(v přihlášce zaměstnavatel potvrdí, že žadatel před pobíráním peněžité podpory v mateřství nebo
rodičovského příspěvku pracoval minimálně šest měsíců)
3.
v souladu s podmínkou, že žadatel není vlastníkem nebo většinovým spoluvlastníkem nemovitosti
určené k bydlení ani členem bytového družstva je žadatel povinen jako přílohu žádosti doložit výpis
z katastru nemovitostí, který nesmí být v den podání žádosti starší 14 dní, konkrétně evídenci
práv pro osobu
.

Žadatel je povinen na výzvu odboru správy majetku města předložit potvrzení, že má dítě v péči.
V případě, že o stejný byt požádá více žadatelů splňujících podmínky VŘ, uskuteční se losování. Účast na
losování není povinná. Losování bude provedeno zástupcem odboru interního auditu a kontroly, dne
04.11.2020 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 199/A. 1. p. pravého křídla budovy magistrátu. Pro
případ, že s vítězem losování nájemní smlouva nebude uzavřena, budou losováni pro každý byt dva
náhradníci.
Upozorňujeme zájemce na potřebu seznámit se s podmínkami pro toto výběrové řízení, které jsou
přĺlohou tohoto oznámení. Jejich nesplnění je důvodem k vyřazení žádosti. Dále doporučujeme
věnovat vyplnění žádosti dostatečnou pozornost, neboť žádosti, které nebudou vyplněny ve všech
požadovaných bodech, budou obsahovat nepravdivé údaje anebo budou vyplněny nečitelně, budou z
výběrového řízení vyřazeny. Odbor správy majetku města provede před losováním kontrolu
pravdivosti údajů uvedených v přihlášce. Pokud nepravdivá tvrzení budou zjištěna až po uzavření
nájemní smlouvy, bude to považováno za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu, což může
být důvodem výpovědi podle 2288, odst. 1, písm. a) NOZ.
Žadatelé se mohou od 02.10.2020 do 03.10.2020 prostřednictvím e-mailu silvie.stranskammhk.cz nebo
radka.sobovammhk.cz nebo telefonicky na č. 495 707 734, případně na č. 495 707 573 informovat na
číslo, pod kterým budou zaevidováni popř. zařazeni do losování. Vylosovaní žadatelé budou osloveni
k uzavření smlouvy, ostatní se mohou o výsledku losování informovat na výše uvedených kontaktech.
K bodu I b) podmínek:
Jedná se především o dluhy vedené ekonomickým odborem magistrátu města Hradec Králové (žadatel si
zde své případné dluhy může zjistit), dále Dopravním podnikem města Hradec Králové (možno rovněž na
DPmHK ověřit), Městskou policií, a dalšími městem zřízenými organizacemi (např. Správa nemovitostí
Hradec Králové, p. o., Technické služby města Hradce Králové, knihovna města Hradec Králové, Městské
lesy a další organizace).
Pro usnadnění komunikace se žadateli prosíme, aby telefonní čísla a e-mailové adresy byly psány
čitelně.
V Hradci Králové dne 15.09.2020

STATUTÁRNÍ MĚSTO
.HRADEC KRÁLOVÉ
—

od bor
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magistmtu města

—
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Ing. Milan Brokes
502 00 ilraclec I{rdo‘c
vedoucí odboru správy majetku města

Bc. Jan Slavík
vedoucí oddělení hospodaření
a evidence majetku města
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Podmínky pro výběrové řízení a další nakládání s nájemními byty určenými pro rodiny s dětmi
Do tohoto výběrového řízení jsou zařazeny uvolněné opravené nájemní byty: Československé armády čp.
303 (7 bytů) – dům je po celkové rekonstrukci, Čelakovského čp. 487 (1 byt), Pod Zámečkem čp. 1835/31 (1 byt).
1. Výběrového řízení na uvolněné byty pro rodiny s dětmi se mohou zúčastnit uchazeči (manželé nebo registrovaní
partneři jsou považováni za jednoho uchazeče) splňující následující podmínky:
a) dosažení věku 18 let nejpozději ke dni podání žádosti,
b) žadatel ani další osoby uvedené v přihlášce nejsou dlužníky města Hradec Králové nebo městem zřízených
právnických osob ke dni podání žádostí do výběrového řízení ani není společníkem nebo členem orgánů
společnosti, která je dlužníkem města,
c) uchazeč je rodičem nejméně jednoho dítěte do 15 let, které má v péči,
d) uchazeč je zaměstnán více jak šest měsíců před podáním žádosti do výběrového řízení nebo je osobou
samostatně výdělečně činnou se vznikem oprávnění minimálně šest měsíců před podáním žádosti do výběrového
řízení nebo se jedná o uchazeče pobírajícího peněžitou podporu v mateřství nebo rodičovský příspěvek, za
předpokladu, že před pobíráním těchto dávek pracoval minimálně šest měsíců. V případě žadatelů – manželů nebo
registrovaných partnerů stačí, když tuto podmínku splňuje jeden z manželů nebo registrovaných partnerů. Za
zaměstnání se nepovažuje péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby,
e) žadatel má trvalý pobyt v Hradci Králové nebo je zde zaměstnán (v případě žadatelů – manželů nebo
registrovaných partnerů stačí, když tuto podmínku splňuje jeden z manželů nebo registrovaných partnerů),
f) žadatel není vlastníkem nebo většinovým spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení ani členem
bytového družstva (žadatel je povinen jako přílohu žádosti doložit výpis z katastru nemovitostí, který nesmí být v
den podání žádosti starší 14 dní, konkrétně evidenci práv pro osobu).
2. Každý uchazeč si může podat pouze jednu žádost, přičemž manželé nebo registrovaní partneři jsou považování za
jednoho uchazeče (tzn., mohou také podat pouze jednu žádost). V žádosti uchazeč označí pořadové číslo
maximálně dvou konkrétních bytů, o které se uchází. V případě, že bude vylosován v obou případech, bude
uchazeči přidělena pouze jedna bytová jednotka.
3. Upozornění – v bytě může být současně přihlášen počet osob, který odpovídá koeficientu: užitná plocha bytu/15,
zaokrouhleno vždy směrem nahoru. V tabulce bytů určených do výběrového řízení je uveden minimální i maximální
možný počet osob v bytě.
4. Odbor správy majetku města po obdržení žádostí provede prověření všech žádostí dle stanovených podmínek 1. a) f). Splnění těchto podmínek potvrzuje uchazeč čestným prohlášením, které je součástí žádosti. Přílohou žádosti
musí být doklad prokazující splnění podmínek 1.c) a 1.f). Podmínky v bodech 1.d) a 1.e) žadatel prokazuje
samostatnou přílohou, pokud nelze splnění prokázat potvrzením zaměstnavatele v přihlášce.
5. V případě, že o stejný byt požádá více žadatelů splňujících podmínky VŘ, uskuteční se losování. Účast na losování
není povinná. Losování bude provedeno zástupcem odboru interního auditu a kontroly v termínu uvedeném na
oznámení o vypsání výběrového řízení. Pro případ, že s vítězem losování nájemní smlouva nebude uzavřena,
budou losováni i dva náhradníci.
6. Nájemní smlouva s vítězným uchazečem (náhradníkem) bude uzavřena na tři měsíce. V případě dodržení podmínek
nájemní smlouvy bude smlouva dále prodlužována.
7. Každý vylosovaný žadatel (včetně dalších osob uvedených žadatelem v přihlášce do výběrového řízení), který nemá
trvalé bydliště v Hradci Králové, si ještě před podpisem nájemní smlouvy zajistí prostřednictvím souhlasu vlastníka
nové trvalé bydliště na adrese bytu, který mu byl vylosován. V případě, že nebude s tímto postupem žadatel
souhlasit a nebude si chtít na adrese bytu zřídit trvalé bydliště, nebude s ním nájemní smlouva uzavřena.
8. Nájemné v těchto bytech je stanoveno ve výši 61,05 Kč/m 2/měsíčně.
9. Prodlužování nájemních smluv v těchto bytech určených pro rodiny s dětmi, je podmíněno tím, že k datu skončení
smlouvy je nájemce rodičem dítěte do 15 let, které má v péči anebo maximálně do 26 let, pokud jde o dítě, které se
soustavně připravuje na budoucí povolání. Pokud tuto podmínku nájemce nesplňuje, je prodloužení nájemního
vztahu podmíněno uzavřením dodatku k nájemní smlouvě s nájemným stanoveným dle aktuálního ceníku
nájemného k nemovitostem ve vlastnictví statutárního města Hradec Králové.
10. Při zjištění, že vylosovaný uchazeč (náhradník) uvedl v žádosti nepravdivá tvrzení, s ním nebude nájemní smlouva
uzavřena. Pokud nepravdivá tvrzení budou zjištěna až po uzavření nájemní smlouvy, bude to považováno za hrubé
porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu, což může být důvodem výpovědi podle § 2288, odst. 1, písm. a) OZ.
11. Rada města Hradce Králové si vyhrazuje právo výběrové řízení nebo jeho část zrušit.
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PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ č. OM1/121/2020
na pronájem uvolněných nájemních bytů určených pro rodiny s dětmi

Zakroužkujte pořadové číslo maximálně dvou bytů

velikost
počet
č. bytu dispozice bytu v podlaží osob
m2
v bytě

pořadové
číslo

adresa

1.

Československé armády čp. 303

11

1+2

63,1

2

2 až 4

2.

Československé armády čp. 303

12

1+2

46,19

2

2 až 4

3.

Československé armády čp. 303

13

1+4

110,8

2

4 až 7

4.

Československé armády čp. 303

14

1+2

77,98

2

2 až 5

5.

Československé armády čp. 303

21

1+4

113,04

3

4 až 7

6.

Československé armády čp. 303

23

1+3

90,99

3

4 až 6

7.

Československé armády čp. 303

24

1+3

93,73

3

4 až 6

8.

Čelakovského čp. 487

11

1+3

98,37

2

4 až 6

9.

Pod Zámečkem čp. 1835/31

101

0+2

54,2

1

2 až 4

ŽADATEL/ŽADATELÉ
jméno a příjmení, rodné číslo, rodinný stav (v případě manželů/reg. partnerů)

spolubydlící osoby:
(jméno, příjmení, rodné číslo)

adresa místa trvalého pobytu:

kontakt (telefon, mail, jiná korespondenční adresa):
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Potvrzení o zaměstnání
zaměstnavatel:

adresa:

IČO:
místo výkonu zaměstnání:

žadatel - jméno a příjmení:

rodné číslo:
bytem:

žadatel je zaměstnán od
Vystavil/a:

podpis, razítko:

dne:

kontakt.:

Čestné prohlášení uchazeče o pronájem bytu:
Čestně prohlašuji, že jsem se seznámil/a s Obecnými podmínkami pro výběrové pro výběrové
řízení na startovací byty, že splňuji podmínky výběrového řízení č. OM1/121/2020, a že
souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých pro účely tohoto výběrového řízení.
V Hradci Králové dne …………………

podpisy žadatele/žadatelů:

Chráníme Vaše osobní údaje. V tomto formuláři se v souladu s Nařízením GDPR shromažďují v rozsahu nutném pro plnění
zákonem uložených povinností (nebo v souvislosti s výkonem veřejné moci) pouze osobní údaje nutné pro splnění účelu, který
vyplývá z obsahu tohoto tiskopisu. Údaje jsou zpracovávány ode dne jejich poskytnutí po dobu nezbytnou k plnění daného účelu,
konkrétní doba zpracování je stanovena spisovým a skartačním řádem. Podrobné informace k ochraně osobních údajů najdete
na webových stránkách města.
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Tato tabulka bude vyplněna při převzetí žádosti - NEVYPLŇUJTE
Povinné náležitosti
přihlášky:

ano

1. dítě do 15 let v péči
2. trvalý pobyt v Hradci Králové
3. zaměstnání v Hradci Králové
4. potvrzená doba zaměstnání
5. výpis evidence práv pro osobu z katastru nemovitostí
Převzaté přílohy:
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ne

