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oddělení bytového a nebytového hospodářství

Oznámení
Město Blansko v souladu se směrnicí č. 1/2019 Hospodařeni s byty v majetku města Blansko a na
základě usnesení Č. 23. ze 72. schůze Rady města Blansko konané dne 1.2.2022 vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pronájem bytu č. 85, A. Dvořáka 4a, Blansko o velikosti 2+1
o výměrách: kuchyň 16,80 rn2, pokoje 17,73 m2 a 19,03 rn2, předsíň 10,20 rn2, koupelna
4,20 rn2, WC 1,50 rn2, spíž 0,87 rn2, balkon 1,80 m2 a sklepní kóje 1,98 m2.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou I rok s tím, že v případě plnění smlouvy
bude automaticky prodlužována, vždy o další rok.
—
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Videoprohlídka bytu je zveřejněna na webových stránkách a facebooku města Blansko.
Zájemce o pronájem bytu musí splňovat následující podmínky:
skutečný pobyt na území města Blansko
v případě, že již má zájemce o byt v nájmu jiný byt Od města, zavazuje se byt vrátit městu
žadatel nemá vlastní byt (totéž se vztahuje na manžela žadatele, registrovaného partnera, druha,
družku)
žadatel není a nebyl evidován jako dlužník ve vztahu k městu Blansko, a to za poslední 3 roky
(totéž se vztahuje na manžela žadatele, registrovaného partnera, druha, družku)
žadateli neskončil nájemní vztah k bytu výpovědí pronajímatele dle ust. 2288 odst. I písm. a) či
b) občanského zákoníku (totéž se vztahuje na manžela žadatele, registrovaného partnera, druha,
družku)
-
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Žádosti o pronájem musí obsahovat:
nabídku nájemného, přičemž minimální nájem musí činit 70,- Kčlrn2Íměsíc
zájemce uvede adresu trvalého i skutečného místa pobytu, telefon a e-mail
zájemce doloží čestné prohlášení, že nebyl nájemcem jiného bytu, u kterého neskončil nájemní
vztah k bytu výpovědí pronajímatele dle ust. 2288 odst. 7 písm. a) či b) občanského zákoníku
-

-

-

Průkaz energetické náročnosti budovy je k nahlédnutí na odboru.
Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor správy a rozvoje města, nám. Svobody
32/3, 678 01 Blansko, a tov zalepené obálce s heslem “2+1- A. Dvořáka 4a NEOTVIRAT“ do
31.03.2022 do 10.00 hod. Zádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.
-

Bližší informace podá M. Kučerová (tel. 516775151) nebo Ing. Peterková tel. (516775132).
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