MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO
MAJETKU

STARTOVACÍ BYT PRO MLADÉ RODINY
Vyvěšeno: 28. 12. 2020
Ulice, č.p.:
Nevanova 1076
Číslo bytu:
12
Velikost bytu: 1+k.k./L, 5. podlaží
Celková plocha bytu: 36,90 m2
Kuch.kout
pokoj
sklepní kóje
balkon

1,70 m2
20,90 m2
1,45 m2
1,80 m2

Základní stanovené nájemné:

koupelna
WC
předsíň

3,95 m2
1,20 m2
5,90 m2

65,- Kč/m2/měsíc

Popis bytu:
V bytě mobilní skříň, kuchyňská linka s el. sporákem, lokální odsávání (kuchyň, WC, koupelna),
zděná koupelna s vanou, dlažbou, obkladem a pračkovým ventilem, vytápěná, WC kombi. V bytě jsou
plastová okna. Na WC, v koupelně a na balkoně je položena dlažba, v kuchyni, pokoji a předsíni je
položeno PVC. Ústřední topení, domácí telefon, el. zvonek, STA zásuvka. K bytu patří sklepní kóje.
Žadatel musí mimo jiné splnit následující podmínky:
 státní občanství ČR,
 je plně svéprávný, nejpozději v den podání přihlášky dovrší 18 let věku
 žadatel je v manželství a oba manželé jsou do věku 35 let nebo má žadatel alespoň 1 dítě ve
vlastní péči, což doloží kopií rodného listu dítěte
 má (nebo 1 z manželů) trvalé bydliště v m.č. Praha 17, v k.ú. Řepy po dobu nejméně 3 let (doloží
výpisem z evidenčního systému obyvatel)
 startovací byt je určen pro maximálně 4člennou domácnost
 žadatel dále doloží:
 výši příjmů
 čestné prohlášení, že žadatel (nebo jeden z žadatelů) není nájemcem jiného bytu, držitelem
členského podílu v bytovém družstvu ani majitelem/spolumajitelem bytu či nemovitosti sloužící
k bydlení
 žadatel sdělí jakým způsobem se snaží řešit svou bytovou situaci a jakým způsobem bude po 5
letech řešit svou bytovou situaci
 zašle nebo doručí písemnou přihlášku do uvedeného výběrového řízení předepsaným způsobem,
tj. vyplněním formuláře “Žádost o nájem startovacího bytu“, včetně všech požadovaných
potvrzení uvedených ve formuláři přihlášky.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let bez možnosti dalšího prodloužení.

Žadatelé o pronájem si musí být schopni nejpozději do 5 let po uzavření nájemní smlouvy obstarat
jiné vlastní bydlení. Toto nelze řešit podáním žádosti o pronájem bytu svěřeného do správy městské
části Praha17.
Další podmínky, které jsou pro startovací byty stanoveny, jsou uvedeny v Pravidlech pronájmu
startovacích bytů za stanovené nájemné v městské části Praha 17, která byla schválena na zasedání
ZMČ Praha 17 dne 17. 4. 2019.
Pravidla pronájmu lze najít v sekci Rady odboru správy obecního majetku na webových stránkách
Úřadu m.č. Praha 17 www.repy.cz i s bližšími podrobnostmi.
Výsledné hodnocení nabídek a výběr nájemců startovacích bytů bude provedeno RMČ Praha 17.
V případě, že na byt bude větší počet žadatelů, provede se výběr budoucího nájemce veřejným
losováním.
Městská část si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání vážných důvodů, kdykoliv do
uzavření nájemní smlouvy.
Nabídky v zapečetěné obálce zasílejte na adresuÚřad městské části Praha 17
Majetková a bytová komise
Žalanského 291
163 02 Praha 6 – Řepy
Obálka bude označena v levém horním rohu: "Startovací byt č. 12, Nevanova 1076"a dále bude
výrazně uvedeno: Výběrové řízení –neotvírat.
Žádosti zasílejte nejpozději do:29. 1. 2021 do 12.00 hodin.
(rozhodující bude razítko podatelny Úřadu městské části nebo datum doručení)
Prohlídka bytu bude umožněna po telefonické dohodě (24 hod. před termínem prohlídky) se správní
firmou Optimis, s.r.o. se sídlem Bendova 1121, Praha – Řepy, tel. 774413525, a to ve dnech:
19.1.2021 v 9.00 hod.
21.1.2021 ve 13 hod.

Informace v kanc. č. 213
Ing. Petr Ubry
vedoucí odboru
Svěšeno dne:

Žádost o nájem obecního bytu pro mladé rodiny

STARTOVACÍ BYT

č.1076/12, Nevanova ulice, Praha 6 - Řepy

1. Údaje o žadateli
jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………
datum narození:

……………………………………

rodinný stav:

………………………

státní občanství:

……………………………………

telefon (mobil): ………………………

adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………………………………
hlášen k trvalému pobytu dle OP od data: …………………………………………
Nutno doložit úředním výpisem z informačního systému (vydá evidence obyvatel úřadu
v místě bydliště)

2. Současné bytové poměry žadatele
údaje vyplní žadatel a potvrdí správní firma, vlastník domu (pokud je tato evidence vedena)
I.

Charakter bytu
a) obecní
b) družstevní
c) osobní vlastnictví
d) podnikový
e) služební
f) RD

II. Velikost bytu
a) 0+1
b) 1+1
c) 2+k.k.
d) 3+1
e) 4+1

III. Počet osob v bytě bydlících: …………
IV. Jméno a příjmení nájemce bytu,
u kterého je žadatel trvale hlášen:
………………………………………………
V. Vztah k žadateli:
………………………………………………

VI. Evidenčně u správní firmy hlášen od: ……………………
VII. Nájemné za byt, v němž uživatel bydlí je řádně hrazeno:

V Praze dne ………………………………

ANO

- NE

………………………………………
razítko a podpis vlastníka (správce)

3. Žadatel má u Úřadu m.č. Praha 17 podanou žádost o přidělení obecního bytu:

ANO

-

NE

4. Údaje o druhém žadateli (manžel, manželka, druh, družka)
jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………
datum narození:

……………………………………

rodinný stav:

………………………

státní občanství:

……………………………………

telefon (mobil): ………………………

adresa trvalého bydliště: ……………………………………………………………………………

5. Současné bytové poměry žadatele
údaje vyplní žadatel a potvrdí správní firma, vlastník domu (pokud je tato evidence vedena)
I.

Charakter bytu
a) obecní
b) družstevní
c) osobní vlastnictví
d) podnikový
e) služební
f) RD

II. Velikost bytu
a) 0+1
b) 1+1
c) 2+k.k.
d) 3+1
e) 4+1

III. Počet osob v bytě bydlících: …………
IV. Jméno a příjmení nájemce bytu,
u kterého je žadatel trvale hlášen:
………………………………………………
V. Vztah k žadateli:
………………………………………………

VI. Evidenčně u správní firmy hlášen od: ……………………
VII. Nájemné za byt, v němž uživatel bydlí je řádně hrazeno:

V Praze dne ………………………………

ANO

- NE

………………………………………
razítko a podpis vlastníka (správce)

6. Žadatel má u Úřadu m.č. Praha 17 podanou žádost o přidělení obecního bytu:

ANO

-

NE

7. Další členové domácnosti (děti, které se budou do nového bytu stěhovat):
jméno a příjmení: ………………………………………datum narození: …………………………
jméno a příjmení: ………………………………………datum narození: ……………................
…
(Pokud se jedná o vztah druh – družka, doložit kopií rodného listu dítěte, ze kterého je zřejmé, že oba
jsou rodiči dítěte)

8. Potvrzení o příjmu žadatelů (potvrzení ve formuláři nebo v příloze k žádosti)
a) výše čistého průměrného měsíčního příjmu za uplynulý rok potvrzený zaměstnavatelem
b) daňové přiznání jak u OSVČ, tak u osob ze závislé činnosti (výši čistého příjmu za rok potvrdí FÚ)
c) při souběhu závislé činnosti (nebo příjmu z pronájmu) a činnosti OSVČ potvrdí výši příjmu FÚ
potvrzení o příjmu žadatele ve výši: …………………
V Praze dne ………………………………

………………………………………
razítko a podpis zaměstnavatele, FÚ

potvrzení o příjmu žadatele ve výši: …………………
V Praze dne ………………………………

………………………………………
razítko a podpis zaměstnavatele, FÚ

9. Snaha o řešení současné bytové situace (potvrzení ve formuláři nebo jako příloha)
žadatel:

2. žadatel:

a) stavební spoření
ANO – NE
b) hypoteční úvěr
ANO – NE
c) jiné zdroje a vklady (např. výpis z KN
o vlastnictví stavební parcely)

datum založení: ……………
datum plnění: ………………

d) potvrzení peněžního ústavu

………………………………

a) stavební spoření
ANO – NE
b) hypoteční úvěr
ANO – NE
c) jiné zdroje a vklady (např. výpis z KN
o vlastnictví stavební parcely)

datum založení: ……………
datum plnění: ………………

d) potvrzení peněžního ústavu

………………………………

10. Řešení bytové situace po 5 letech
Čestně prohlašuji/jeme, že v případě získání startovacího bytu na dobu určitou 5 let bez možnosti
prodloužení jsem/jsme schopen/na/ni zajistit si do této doby vlastní bydlení nebo řešit naši budoucí
bytovou situaci po uplynutí doby určité 5 let takto:

……………………………………
podpis žadatele

……………………………………
podpis manžela/ky, druha/žky



Svým podpisem stvrzuji/jeme, že jsem/jsme seznámen/ni s podmínkami a postupem pro
výběr budoucích nájemců startovacích bytů včetně uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou nejvýše 5 let bez možnosti prodloužení a bez nároku na jakoukoliv bytovou
náhradu.



Čestně prohlašuji/jeme, že já ani můj manžel/ka (druh/žka) nejsem/me nájemce/ci jiného
bytu, držitelem/li členského podílu v bytovém družstvu, vlastníkem/ky nebo
/spoluvlastníkem/ky bytu či nemovitosti sloužící k bydlení



Bereme na vědomí, že v případě zjištění, že některý z uvedených údajů je nepravdivý nebo
neúplný, má MČ Praha 17 právo na odstoupení od smlouvy o nájmu bytu.

……………………………………
datum

……………………………………
datum

……………………………………
podpis žadatele

……………………………………
podpis manžela/ky, druha/žky

