Nabídka pronájmu volných sociálních
bytů v obci Postřekov
Obec Postřekov vybudovala 3 sociální byty, které budou dostupné od 1.8.2021.
Byty jsou určeny lidem v bytové nouzi, kteří nemají přístup k bydlení – především mladým lidem
opouštějícím institucionální výchovu, ukončujícím náhradní rodinnou péči, matkám nebo otcům
s dětmi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci spojené s bydlením apod. Tito lidé zároveň nepřekročí
hranici stanoveného příjmu a nemají jinou nájemní smlouvu či nevlastní jiný objekt vhodný k bydlení.
Jedná se o 3 byty v objektu č.p. 179 umístěné ve 2.NP na prodejnou potravin a řeznictví.
Nájemné činní 64,70 Kč/m2 a je určeno dle plochy bytu. Všechny byty mají základní vybavení bez
nábytku. Jsou vybaveny umyvadlem, sprchou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou s digestoří,
troubou, myčkou a mikrovlnnou troubou.
Byt č. 1: 3+kk o výměře 83,45 m2, nájemné celkem 5 399,-Kč, umístění – východní část
Byt č. 2: 2+kk o výměře 67,62 m2 , nájemné celkem 4 375,-Kč, umístění – prostřední byt
Byt č. 3: 3+kk o výměře 85,18 m2, nájemné celkem 5 511,-Kč, umístění – západní část
Nájemní smlouvy jsou vždy uzavírány na dobu určitou, minimálně na 1 kalendářní rok a nejdéle na 2
roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce. Po uplynutí doby
nájemní smlouvy na byt v uvedeném objektu nevzniká nájemci žádný nárok na uzavření jiné nájemní
smlouvy na byt v majetku obce.
Nepříznivá sociální situace žadatele bude posuzována komisí pro hodnocení žádostí a vybíráni budou
žadatelé, jejichž sociální situace je nejzávažnější.
Bližší informace a formulář žádosti (včetně povinných příloh) Vám poskytne Miroslava Franková,
administrativní pracovnice obce Postřekov v úředních hodinách obecního úřadu.
Kontakt:
• tel. 379796219
• mail: miroslava.frankova@obecpostrekov.cz
Žádosti budou přijímány od 14.6.2021 do 5.7.2021 24:00 hod.
Byty jsou vybudovány z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 80
Sociální bydlení II. a vztahují se na ně, vedle obecných podmínek, i podmínky stanované
poskytovatelem uvedené dotace (vymezení cílové skupiny osob, kterým může být byt pronajat, výše
příjmů apod.).
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