MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR SPRÁVY OBECNÍHO
MAJETKU

Městská část Praha 17 vypisuje I. kolo výběrového řízení
na nájem obecního bytu
Vyvěšeno dne: 12.1.2022
Obecní byt o velikosti: 2+k.k. s přísl.,

č.b.: 27

Adresa, č.p.:

Nevanova čp. 1051/13, Praha 6 – Řepy, 163 00

Celková plocha bytu:

45,00 m2

Popis bytu:

podlaží: 5., 4. patro

2 pokoje s kuch. koutem, příslušenství. Byt je po celkové rekonstrukci s vyzděným

jádrem. Dům je zateplený, s plastovými okny. V celém bytě je PVC, ústřední topení,
domácí telefon, el. zvonek. Součást bytu je sklepní kóje.
pokoj 2.
pokoj 1.
předsíň
WC
koupelna
kuchyň. kout
sklepní kóje

10,60 m2
16,80 m2
7,40 m2
1,00 m2
2,20 m2
5,00 m2
2,00 m2

Pozn.: V bytě byla provedena oprava elektrické instalace dle platných ČSN, revize instalace dle
ČSN 33 1500 a vyhotovení revizní zprávy.
Výše základního nájemného (bez služeb): smluvní v minimální výši 130,-Kč/ m2/měsíc.
Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení na další
dvouleté období, pokud bude nájemce řádně plnit podmínky stanovené ve smlouvě o nájmu, a to
nejvýše třikrát. Poté nájemce může požádat o změnu smlouvy o nájmu na dubu neurčitou, pokud bude
nadále řádně plnit podmínky stanovené ve smlouvě o nájmu.
Od nového nájemce bude v souladu s §2254 obč. zákoníku č.89/2012 Sb., ve znění zákona č.
460/2016 Sb., požadováno složení peněžních prostředků (jistoty) ve výši trojnásobku měsíčního
nájemného (bez záloh na služby).

Výběrového řízení se může zúčastnit uchazeč, který:
 má adresu místa trvalého pobytu na území Městské části Praha 17 po dobu nejméně 2 roků,
což doloží úředním výpisem z informačního systému na základě zákona o evidenci obyvatel,
 v den podání přihlášky dovršil 18 let věku a je plně svéprávný,
 uchazeč není dlužníkem na nájemném anebo službách spojených s užíváním obecního bytu
svěřeného do správy MČ Praha 17,
 zašle písemnou přihlášku do uvedeného výběrového řízení předepsaným způsobem, tj.
vyplněním formuláře “Výběrové řízení na nájem obecního bytu” včetně všech požadovaných
potvrzení a dokladu o složení požadované jistiny.
Další podmínky výběrového řízení:
 Bude-li vybrán jako vítěz VŘ na nájem bytu zájemce, který je již nájemcem obecního bytu
svěřeného hl.m. Prahou do správy MČ Praha 17, je podmínkou uzavření nájemní smlouvy na
obecní byt ukončení nájemního vztahu na stávající byt dohodou a vrácení bytu MČ Praha 17.
 Poplatky za služby spojené s užíváním bytu budou hrazeny dle platných předpisů.
 Byt bude užíván výhradně k bydlení.
 Finanční náklady vložené do úpravy bytu nebudou pronajímatelem hrazeny.
 Pokud se nájemce pokusí byt pronajmout bez souhlasu pronajímatele, považuje se to za hrubé
porušení smlouvy o nájmu bytu, a tedy důvod k výpovědi nájmu. Pokud dosud nedošlo
k uzavření smlouvy o nájmu, tato smlouva nebude pronajímatelem uzavřena.
 Ostatní vztahy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a navazujícími
právními předpisy.
Podmínky pro skládání finanční jistiny pro výběrová řízení:
I.1 Uchazeč je povinen uhradit finanční jistinu ve výši 18.000,-Kč (slovy: osmnácttisíckorun)
složením peněžní částky na účet vyhlašovatele:
Číslo účtu 6015-2000700399/0800, variabilní symbol 105127.
I.2 Při platbě musí být uvedeno jméno uchazeče.
I.3 Jistina musí být poukázána na účet vyhlašovatele buď bankovním převodem nebo poštovní
poukázkou nebo složením hotovosti na bankovní účet vyhlašovatele. Složení jistiny doloží uchazeč
kopií výpisu, kopií poštovní poukázky nebo kopií příjmového dokladu banky.
I.4 Jistina musí být připsána na účet vyhlašovatele nejpozději k poslednímu dni vyhlášeného
termínu výběrového řízení.
II. Vrácení jistiny uchazeči, který předloží nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy:
II.1. V případě smlouvy o nájmu nemovitého majetku bude jistina do 10 dnů od podpisu nájemní
smlouvy převedena na jistotu dohodnutou v nájemní smlouvě, případně na její část, pokud by jistina
nedosahovala výše dohodnuté jistoty a v případě, že by jistina výši dohodnuté jistoty převyšovala, pak
na jistotu a běžné nájemné.
II.2 V případě smlouvy o prodeji nemovitého majetku bude jistina započtená na kupní cenu.
II.3 V nabídce uchazeče je nutno vždy uvést číslo účtu, název a adresu bankovního ústavu, kam
má být jistina po uvolnění vyhlašovatelem vrácena.
III. Finanční jistina bude do 10 pracovních dnů po uzavření nájemní nebo kupní smlouvy s vybraným
nájemcem nebo kupujícím vrácena na účet těm zájemcům, kteří podle rozhodnutí RMČ nebo ZMČ
Praha 17 ve výběrovém řízení nebyli vybráni.
IV. Jistina zaplacená uchazečem propadá ve prospěch vyhlašovatele, pokud:
IV.1 Uchazeč bez vážných důvodů odvolá předloženou nabídku po uplynutí lhůty pro předkládání.
IV.2 Vybraný uchazeč bez vážných důvodů neuzavře smlouvu dle vyhlášeného výběrového řízení.

Kritéria pro hodnocení nabídek:
 výše finanční nabídky, nejméně rovná minimální požadované částce (základního měsíčního
nájemného bez služeb)
Výsledné hodnocení nabídek bude provedeno RMČ Praha 17. Městská část si vyhrazuje právo
výběrové řízení zrušit i bez udání vážných důvodů kdykoliv do uzavření nájemní smlouvy.
Nabídky v zalepené obálce zasílejte na adresu:

Úřad m.č. Praha 17
Majetková a bytová komise
Žalanského 291/12b
163 02 Praha 618

Obálka bude označena v levém horním rohu adresou nabízeného obecního bytu:
„Nevanova 1051/13, b. č. 27 a dále bude výrazně uvedeno: „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT“
Žádosti podávejte nejpozději do: 11.2.2022 do 12.30 hodin
(rozhodující pro určení, zda žádost byla podána včas, bude razítko podatelny Úřadu m.č. případně
datum doručení.)
Prohlídka bytu bude umožněna po telefonické dohodě (24 hodin před termínem prohlídky) se
správní firmou Optimis, s.r.o. se sídlem Bendova 1121, Praha - Řepy, tel. 774413526, a to ve dnech:
Dne 20.1.2022 v 9.00 hod.
Dne 27.1.2022 ve 13.00 hod.

-

Vladimír Mareš
vedoucí odboru

Informace v kanc. č. 213

Výběrové řízení na nájem bytu č. 27 v ulici Nevanova čp.
1051/13, Praha 6 – Řepy, svěřeného hl. m. Prahou Městské
části Praha 17
1.

Jméno a příjmení žadatele:
………………………………………………………………………………………………………
datum narození:……………………………….

telefon ………………………………............

rodinný stav:…………….……………….......

e-mail: …………………………………….…

státní občanství:
2.

1.

……………… kontaktní adresa k přebírání pošty:
(pokud je jiná než trvalé bydliště)

Číslo
bankovního
účtu
jistiny:.................................................................................
složení jistiny do výběrového řízení doložte dokladem

pro

vrácení

Adresa trvalého bydliště:
………………………………………………………………………………………………………
Hlášen/a k trvalému pobytu dle OP od data: …………………………………
doložte úředním výpisem z informačního systému (vydá evidence obyvatel úřadu v místě
trvalého bydliště)

2.

Jméno a příjmení manžela (manželky) žadatele:
………………………………………………………………………………………………………
datum narození:

…………………………… státní občanství:

……………………………

Adresa trvalého bydliště:………………………kontaktní adresa
3.

Za byt, který je nabízen formou výběrového řízení, nabízím:

základní měsíční nájemné bez služeb: …………………………… Kč / 1 m2 / měsíc *
slovy…………………………………………………………………………………..
3.

Počet členů domácnosti, kteří se budou do bytu stěhovat
1. jméno a příjmení: …………………………………

datum narození: …………………

2. jméno a příjmení: …………………………………

datum narození: …………………

3. jméno a příjmení: …………………………………

datum narození: …………………

podpis žadatele

datum

(*uvádějte částku za 1m2 za měsíc, ne celkovou částku za měsíc)

