
 

 

 

M Ě S T O   M N I C H O V O   H R A D I Š T Ě 
M A S A R Y K O V O   N Á M Ě S T Í   1 ,  P S Č  2 9 5  2 1 

 

ČJ: MH–OIKH/12132/2018  
JID: 28557/2018/MH 

 
vyhlašuje 

 
výběrové řízení na pronájem městského bytu č. 5 v ulici Bělidla, čp. 877, Mnichovo Hradiště. 
 
1. Předmět výběrového řízení 

Předmětem výběrového řízení je pronájem městského bytu č. 5 v ulici Bělidla, čp. 877, 
Mnichovo Hradiště o velikosti 49,60 m2 (1+1 – započitatelná plocha 47,10 m2), na dobu 
určitou 1 rok s možností opakovaného prodloužení v případě plnění podmínek dle nájemní 
smlouvy. Jedná se o byt určený pro sociálně potřebné občany. 
 
Za sociálně potřebného občana v oblasti bydlení se nepovažuje ten občan, který vlastní 
vinou nehradil nájemné za užívání bytu nebo bytových prostor, ve kterých trvale či 
přechodně bydlel sám s rodinnými příslušníky a těmto osobám bylo soudní cestou 
nařízeno vystěhování.  

 
2. Charakteristika bytu a výše nájemného 
    Byt o velikosti 1+1 má následující parametry: Pokoj: 20,00 m2 

 Kuchyň:             20,00 m2  
 Předsíň: 2,80 m2 
 Koupelna a WC: 1,80 m2 
 Ostatní (půda):  5,00 m2 

 
Výše měsíčního nájemného je stanovena jako regulované nájemné, tj. 47,46 Kč/m2 
/bez služeb/, t. j. 2.235 Kč. 

 
3. Podmínky pronájmu 

Zájemce se může účastnit výběrového řízení jen v případě splnění následujících  
podmínek: 

- věk minimálně 18 let, 
- není a nebyl v posledních dvou letech, dlužníkem města ani správy bytového fondu, 
- nebyl vyloučen z účasti ve výběrovém řízení z důvodu uvedení nepravdivých údajů 

v předchozích 3 letech. 
 

4. Obsah a forma žádosti 
Žádost a čestné prohlášení žadatele o pronájem městského bytu ve vlastnictví města  
Mnichovo Hradiště si mohou žadatelé vyzvednout na odboru investic a komunálního 
hospodářství, kancelář č. 103, Ing. Lucie Herbstová. Žádost musí obsahovat všechny 
požadované údaje. 
 

5. Lhůta pro podání žádosti 
Lhůta pro podání žádosti začíná zveřejněním výběrového řízení na úřední desce a končí 
ve středu 26.09.2018 v 15:00. Do této doby musí být žádosti podány na podatelně 
Městského úřadu, Masarykovo nám. 1, 295 01 Mnichovo Hradiště, případně na odboru 
investic a komunálního hospodářství, kancelář č. 103,  Ing. Herbstová. 
   

 



 
 
6. Způsob hodnocení žádostí 

Způsob hodnocení žádostí je výhradní věcí bytové komise a rozhodnutí rady města. Při 
vyhodnocování žádostí bude posuzována sociální situace žadatele. 
S vítězným uchazečem bude sepsána nájemní smlouva na dobu určitou jeden rok 
s možností opakovatelného prodloužení v případě plnění podmínek nájemní smlouvy.  

 
7. Náklady účasti 

Uchazeči nemají nárok na náhradu nákladů spojených s výběrovým řízením a      
vyhlašovatel nebude po nich požadovat poplatek za účast ve výběrovém řízení. 

 
 9. Místo pro podávání nabídek 

Místem pro podávání nabídek je podatelna Městského úřadu, Masarykovo nám. 1,  
295 01   Mnichovo Hradiště nebo odbor investic a komunálního hospodářství, kancelář č. 
103, Ing. Herbstová.  

 
10. Odvolání a zrušení výběrového řízení 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit a může odmítnout 
všechny předložené nabídky. 

 
Forma výběrového řízení, posouzení nabídek a ostatní náležitosti výběrového řízení jsou 
pouze věcí obecních orgánů! 

       
Případné další informace: 
Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor investic a komunálního hospodářství, Ing. Lucie 
Herbstová, tel. 326 776 726,  e-mail: lucie.herbstova@mnhradiste.cz. 
 
V Mnichově Hradišti, 10.09.2018 
 
 
 
 
 
Ing. Pavel Král v.r. 
vedoucí odboru investic a komunálního hospodářství 
 
 
 
 
 
 

 
Vyvěšeno na úřední desce Města Mnichovo Hradiště a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na www.mnhradiste.cz   
                Vyvěšeno dne:                   Sejmuto dne:                                                         .............................                                    ...............................  
                                                   .....................................................                   ...................................................                
                     osoba pověřená vývěsní službou   osoba pověřená vývěsní službou 
                               
        ....................................................                               ...................................................  
               podpis, razítko úřadu                                                            podpis, razítko úřadu 


