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Pravidla pro pronájem bytů v majetku městyse Brankovice

  Rada městyse Brankovice na svém zasedání dne 28.07.2011 usnesením č. 10 schválila tato pravidla pro     
pronájem bytů ve vlastnictví městyse Brankovice.

1. O záměru pronájmu bytu i o samotném pronájmu bytu rozhoduje rada městyse Brankovice.

2. Informace o záměru pronajmout byt bude zveřejněna na úřední desce městyse a na webových 
stránkách městyse po dobu minimálně 15 dnů s údaji o velikosti, výměře a poloze bytu.

3. Žádost o pronájem bytu se podává písemnou formou na příslušném tiskopisu, který je přílohou těchto 
pravidel a je dostupný na  webových stránkách městyse, popř. na Úřadě městyse Brankovice.

4. Doručené žádosti o pronájem bytu jsou zařazeny do evidence žadatelů o přidělení bytu v majetku 
městyse Brankovice.

5. Do projednávání žádosti o byt bude zařazena pouze fyzická osoba, která splňuje tyto podmínky:
a) je občanem České republiky a je starší 18 let.
b) není vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení, není vlastníkem nebo 

spoluvlastníkem bytu nebo nemá nájemní smlouvu na dobu neurčitou k jinému bytu, a to ani 
jeho manžel (manželka), druh (družka), což doloží čestným prohlášením v tiskopisu žádosti o byt. 

c) žadatel ani ostatní členové jeho domácnosti nemají finanční závazky vůči úřadu městyse po lhůtě 
splatnosti.

6. Do evidence žadatelů o přidělení bytu nebudou zařazeny žádosti v případě, kdy bude zjištěno, že 
žadatel při podání žádosti uvedl nepravdivé nebo neúplné údaje. V tomto případě budou žadateli 
oznámeny důvody nezařazení a bude vyzván k jejich odstranění.

7. Při posuzování žádostí rada městyse upřednostní žadatele  trvale bydlící v městyse Brankovice a dále 
vezme v úvahu současnou bytovou situaci žadatele.

8. Rada městyse si vyhrazuje právo přednostního pronájmu bytu, a to v případě, pokud jsou k tomuto 
postupu závažné důvody, zejména pro řešení mimořádné situace občana městyse (havárie, živelná 
pohroma, akutní sociální důvody), zajištění nezbytných potřeb městyse (školství, zdravotnictví), apod. 

Tato pravidla pro přidělování bytů v majetku městyse Brankovice nabývají účinnosti dnem 1.září 2011

 .....................................................................                                   ......................................................................
Josef Hlaváč   Ing. Vladimír Procházka 

     místostarosta městyse          starosta městyse

http://www.brankovice.eu/


Příloha k pravidlům pro pronájem bytů v majetku městyse Brankovice

Městys Brankovice

Náměstí 101, 683 32 Brankovice,
 www.brankovice.eu, e-mail: oubrankovice@seznam.cz

Žádost o pronájem bytu v majetku městyse Brankovice

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Trvalý pobyt:

Kontakt (mobil, e-mail):

Státní příslušnost:

Další členové domácnosti žadatele, kteří s ním v případě poskytnutí bytu v majetku 
městyse Brankovice budou bydlet ve společné domácnosti:

1. Jméno a příjmení:  .................................................  vztah k žadateli  …............................. 

2. Jméno a příjmení:  .................................................  vztah k žadateli  ….............................
 
3. Jméno a příjmení:  .................................................  vztah k žadateli  …............................. 

4. Jméno a příjmení:  .................................................  vztah k žadateli  ….............................

Důvod žádosti o byt:

Stav současného bydlení žadatele:

Čestné prohlášení: Prohlašuji tímto, že nevlastním byt ani dům (včetně spoluvlastnictví)
a nemám uzavřenu nájemní smlouvu k žádnému bytu na dobu neurčitou.

Datum: ….......................... Podpis žadatele: …........................................

http://www.brankovice.eu/

