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II. Text směrnice 

II.a) Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví  
Města Hrádek nad Nisou 

Rada města Hrádek nad Nisou své schůzi dne 10. 12. 2014 schválila usnesením č. 
22/868/2014/RM v souladu s účinností nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb. a v 
souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tato pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou. 

I. 
Tato pravidla upravují: 
A) Přidělení bytu 
B) Přidělení náhradního bytu pro třetí osobu 
C) Výměnu bytů 
D) Podnájem bytu 
E) Ochranu osobních údajů 
 

II. 
Pravidla se nevztahují na: 

a) uzavírání nájemních smluv v domech s pečovatelskou službou čp.670, Žitavská a 
čp.700, Nádražní, Hrádek nad Nisou, 

b) přidělování bytů zvláštního určení dle § 2300, 2301 zákona č. 89/2012 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů - řídí se příslušným zákonem a Metodickými pokyny k 
uzavírání smluv o sdružení prostředků za účelem výstavby bytových domů s 
nájemními byty a domů s pečovatelskou službou, s využitím dotace z prostředků 
Státního fondu rozvoje bydlení vydanými Státním fondem rozvoje bydlení v 
návaznosti na nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu 
rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově 
vymezené osoby, čp. 767, čp. 768 ul. 1. máje, Hrádek nad Nisou, 

c) případy, kdy je dán důvodný a prokazatelný zájem obce na přednostní přidělení 
bytu, 
c1) žádost o přidělení bytu v zájmu obce podává za budoucího nájemníka žadatel - 
statutární orgán právnické osoby zřízené obcí nebo působící na území obce, ředitel 
organizace, ředitel školského zařízení apod., s podrobným zdůvodněním žádosti, 
c2) budoucí nájemce, za kterého žadatel podává žádost, musí splňovat podmínky, 
které jsou obsaženy v Pravidlech pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hrádek 
nad Nisou v bodě 2 písm. a) až f). 

 
A) Přidělení bytu 

 
1. Zveřejnění nabídky 
1.1 Nabídku volného bytu zveřejní Odbor investic a správy majetku Městského úřadu 

Hrádku nad Nisou (dále jen MěÚ) vyvěšením na úřední desce městského úřadu a 
internetových stránkách města www.hradek.cz. Nabídka musí obsahovat tyto údaje o 
bytu: dům č.p., ve kterém se byt nachází, ulice, číslo bytu, velikost bytu, nadzemní 
podlaží, výši základního nájemného. Lhůta pro podání žádostí se stanoví v délce 
minimálně 15dnů ode dne vyvěšení nabídky na úřední desce.  

 
1.2 K žádostem podaným nebo došlým na MěÚ po této lhůtě nebude brán zřetel a budou 

obratem vráceny žadateli. Lhůta pro podání žádostí jakož i údaj o tom, že k žádostem 
doručeným po stanovené lhůtě nebude brán zřetel, musí být v této nabídce výslovně 
uvedeny. U žádostí zaslaných prostřednictvím České pošty rozhoduje datum podání. 

 
2. Podání žádosti o přidělení bytu  
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Žádost o přidělení bytu ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou dle nabídky vyvěšené na 
úřední desce městského úřadu podává žadatel na Odboru investic a správy majetku MěÚ, 
na podatelně MěÚ nebo prostřednictvím České pošty.  
 
Žadatelem může být pouze občan, který: 

a) dosáhl věku 18 let, 
b) není nájemcem nebo společným nájemcem jiného bytu, vyjma případů, kdy na něm 

nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt, 
c) není vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného nebo obytného domu, vyjma 

případů, kdy na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt, 
d) není vlastníkem nebo spoluvlastníkem jiného bytu, vyjma případů, kdy na něm 

nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt, 
e) uzavře smlouvu o jistotě na byt, 
f) žádost o přidělení bytu může podat i žadatel, který je nájemcem bytu ve vlastnictví 

města a tento byt nejpozději do 30 dnů od uzavření nájemní smlouvy předá zpět 
městu. 

 
3. Obsah žádosti  
 
(1) Žádost o přidělení bytu ve vlastnictví města musí obsahovat zejména: 

a) identifikační údaje žadatele (jméno a příjmení, datum narození, stav a tel. 
spojení), 

b) adresu trvalého a současného bydliště, adresu zaměstnavatele, 
c) požadovaný byt, 
d) podlahovou plochu stávajícího bytu v m2, počet místností a kategorii bytu, 
e) bytové poměry žadatele s údaji o osobách spolubydlících, 
f) zda je žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem obytného domu, rodinného domu 

či bytu, 
g) zda má žadatel uzavřenou nájemní smlouvu k domu nebo bytu na dobu určitou či 

neurčitou, 
h) čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Hrádek nad Nisou nedoplatky a 

čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů, 
i) souhlas se zpracováním osobních údajů, 
j) další skutečnosti, které chce žadatel uvést (možno využít druhé strany žádosti), 
k) datum podání žádosti, 
l) vlastnoruční podpis. 

 
(2) Splnění podmínek žadatel doloží: 

a) v článku A) bodu 2. písm. a) až d) písemným prohlášením a vlastnoručním 
podpisem na Žádosti o přidělení bytu ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou příloha 
č. 2 těchto pravidel, 

b) v článku A) bodu 2. písm. e) po obdržení výzvy k podpisu nájemní smlouvy. 

4. Vyhodnocení žádosti, kritéria pro hodnocení 
Žádosti o byt eviduje a zpracovává Odbor investic a správy majetku. Všechny v termínu 
doručené žádosti o přidělení konkrétního bytu následně odbor předloží k projednání 
v Bytové a sociální komisi města Hrádek nad Nisou. Komise vyhodnotí žádosti podle 
přílohy č. 1 těchto pravidel. Kritéria hodnocení žádosti o přidělení bytu ve vlastnictví města 
Hrádek nad Nisou, a to na základě údajů a požadavků žadatele o byt uvedených ve 
formulářové žádosti, jejíž vzor tvoří přílohu č. 2 těchto pravidel, a přidělí žadateli příslušný 
počet bodů.  
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5. Rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy 
(1) Vyhodnocené žádosti předloží spolu s doporučením Bytové a sociální komise 

Odbor investic a správy majetku k projednání radě města, která svým 
usnesením rozhodne o uzavření nájemní smlouvy s konkrétním žadatelem. 

(2) Žádosti žadatelů o byt, kterým nebylo vyhověno, budou vráceny s 
upozorněním na možnost podání nové žádosti v případě zveřejnění nové 
nabídky volného bytu ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou  

(3) Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení přidělení bytu 
uzavře žadatel s městem Hrádek nad Nisou smlouvu o jistotě (vzor smlouvy o 
jistotě na byt tvoří přílohu č. 3 těchto pravidel) a následně zaplatí jistotu na byt 
dle příslušné smlouvy. Jistota je stanovena v souladu s ust. § 2254 odst. 1 
občanského zákoníku a trojnásobek měsíčního nájemného. 

(4) Po zaplacení jistoty uzavře město Hrádek nad Nisou s žadatelem nájemní 
smlouvu v písemné formě nejpozději do 15 dnů od zaplacení jistoty. 

(5)  Nájemní smlouvy uzavírané od nabytí účinnosti těchto pravidel budou 
uzavírány na dobu 1 roku v souladu s ust. § 2230 odst. 1 Občanského zákoníku. 

(6) Pokud žadatel neuzavře nájemní smlouvu do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy 
o jistotě a úhrady jistoty, přestane být město Hrádek nad Nisou výzvou vázáno a 
nabídka bytu může být znovu vyvěšena na úřední desce MěÚ. O tom musí být 
žadatel prokazatelně uvědomen, a to nejpozději s doručením výzvy k sepsání 
nájemní smlouvy. V tomto případě bude uhrazená jistota vrácena žadateli do 45 
dnů od uzavření smlouvy o jistotě. 

 
B) Přidělení náhradního bytu pro třetí osobu 

(1) Žádost o přidělení náhradního bytu třetí osobě bude přijata za těchto podmínek: 
a) občan může žádat o poskytnutí náhradního bytu pro třetí osobu na základě  

pravomocného rozhodnutí soudu, které se přiloží k žádosti, 
b) byt, ze kterého je třetí osoba povinná se vystěhovat, je na území města Hrádek 

nad Nisou   
c) občan žádající o poskytnutí náhradního bytu pro třetí osobu uzavře s městem 

dohodu o úhradě částky rovnající se výši nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užíváním bytu v době od zajištění náhradního bytu pro třetí 
osobu do doby uzavření nájemní smlouvy s třetí osobou. 

(2) K podání žádosti o přidělení bytu pro třetí osobu se použije vzor Žádosti o přidělení 
bytu ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou, který tvoří přílohu č. 2 těchto pravidel. Žadatel 
uvede identifikační údaje osoby, pro kterou náhradní byt žádá. 
(3) Postup podání žádosti o přidělení bytu pro třetí osobu, její vyhodnocení, rozhodnutí o 
přidělení bytu a uzavření nájemní smlouvy je totožný s článkem A) Přidělení bytu těchto 
pravidel. 
 
C) Výměna bytů 

1) Se souhlasem rady města se mohou nájemci dohodnout o výměně bytů. Žádost o 
výměnu bytů podávají oba účastníci výměny písemně volnou formou na Odboru 
investic správy majetku MěÚ nebo podatelně MěÚ, nebo prostřednictvím České 
pošty. K žádosti přiloží účastníci výměny vyplněný formulář Dohoda o vzájemné 
výměně bytu, který tvoří přílohu č. 4 těchto pravidel. 

2) Žádosti o výměnu bytů eviduje a zpracovává Odbor investic a správy majetku MěÚ 
Hrádek nad Nisou. Doručené žádosti o výměnu bytů budou předloženy k 
projednání v Bytové a sociální komisi. Bytová a sociální komise žádosti posoudí a s 
doporučením předloží prostřednictvím Odboru investic a správy majetku k 
projednání radě města. Rada města svým usnesením vydá stanovisko k výměně 
bytů. Na základě usnesení rady města podepíší účastníci výměny bytů nájemní 
smlouvu (viz článek A, odst. 5, bod 4). 
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3) Výměna bytů provedená nájemníky bez vědomí a souhlasu rady města bude 
posuzována jako hrubé porušení povinností nájemcem, vyplývajících z nájmu bytu 
a pronajímatel může vypovědět nájem bytu dle § 2288 odst. 1 písm. a) občanského  
zákoníku. 

4) Souhlas k výměně bytu je možno udělit i nájemci, který nabídne svůj stávající byt 
nižší kategorie a menších rozměrů za byt nájemníkovi, který je dlužníkem nájmu, a 
zároveň uhradí dlužnou částku včetně poplatku z prodlení. 

 
D) Podnájem bytu 

1) Pronajatý byt nebo jeho část může nájemce přenechat do podnájmu jen se 
souhlasem rady města po posouzení důvodů, pro které bude byt přenechán do 
podnájmu, a to na dobu určitou, zpravidla na dobu 1 roku. Žádost o podnájem bytu 
podává nájemce bytu písemně volnou formou na Odboru investic a správy majetku 
MěÚ nebo podatelně MěÚ, nebo prostřednictvím České pošty. 

2) Žádosti o podnájem bytu eviduje a zpracovává Odbor investic a správy majetku 
MěÚ. Doručené žádosti o podnájem bytu budou předloženy k projednání v Bytové a 
sociální komisi. Komise žádosti posoudí a se svým vyjádřením předloží 
prostřednictvím Odboru investic a správy majetku k projednání radě města. Rada 
města svým usnesením vydá stanovisko k podnájmu bytu.  

3) Podmínkou souhlasného stanoviska pronajímatele je předložení návrhu 
podnájemní smlouvy. 
 

E) Ochrana osobních údajů 
1) Dle ust. § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o ochraně 
osobních údajů) jsou osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, povinny 
zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích. 

2) Osobním údajem se dle ust. § 4 zákona o ochraně osobních údajů rozumí 
jakákoliv informace, kterým lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat 
např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození. 

3) Povinnost mlčenlivosti se týká i tzv. citlivých údajů, kterými jsou údaje o 
národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v 
odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za 
trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj 
subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou 
identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů (tj. např. fotografie). 

4) Porušení povinnosti mlčenlivosti je klasifikováno dle ust. § 44 zákona o ochraně 
osobních údajů jako přestupek, za který lze uložit pokutu do výše 100.000,-Kč. 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ujednání, která nejsou těmito pravidly výslovně upravena, se řídí příslušným 
ustanovením občanského zákoníku. 

2. Přílohy č. 1, 2, 3 a 4 jsou nedílnou součástí těchto pravidel. 
3. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1.1.2015. 

 
 
 

Vypracoval: Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Hrádek nad Nisou  
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                                                                                                                  Příloha č. 1 

II.a) Kriteria hodnocení žádosti  
o přidělení bytu ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou 

 
Každá žádost o přidělení bytu ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou se ohodnotí počtem bodů dle 
kritérií uvedených v tomto bodovacím systému. Výsledný počet bodů je dán součtem bodů 
přidělených jednotlivým kritériím. 
 
Jméno a příjmení žadatele:   
 
a) Zaměstnání:  

- žadatel je zaměstnaný, OSVČ, důchodce 

- žadatel je nezaměstnaný (ÚP) 

2 body 

1 bod 

 

 

b) Počet dětí:   

- 0 0 bodů 

- 1 

- 2 a více 

1 bod 

2 body 

 

 

c) Velikost podlahové plochy současného bytu na osobu:   

- do 15 m2 na osobu 3 body 

- do 20 m2 na osobu 2 body 

- nad 20 m2 na osobu 1 bod  

 
d)      Stanovisko  Bytové a sociální komise: 
- po posouzení naléhavosti a potřebnosti žadatele může komise přidělit počet bodů  
  v rozmezí                                          0–3 body                   
- komise přidělení bodů zdůvodní a předloží prostřednictvím Odboru investic a správy majetku MěÚ 
Hrádek nad Nisou radě města 
Celkem bodů   

 
 
 
 
 
 
 

V Hrádku nad Nisou:     
předseda 
 Bytové a sociální komise 
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Příloha č. 2 

II.a) Žádost o přidělení bytu  
ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou 

 

Požadovaný byt …………………………………………………………………….………………... 
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………… 
Datum narození:……………..…………Stav:…………….….…..tel.:....………………………...… 
Adresa zaměstnavatele: ……………………………………………………………………….…….. 
Adresa trvalého bydliště:……….……………………………………………………..…………….... 
Adresa současného bydliště:………………………………………………………………………… 
Podlahová plocha bytu v m2 **…….…….… počet místností …...……… kategorie …………... 
Bytové poměry žadatele: 

- ubytovna*        - podnájem (dle § 2274 až 2278 Obč. zákoníku)* 
- v bytě rodičů*  - v rodinném domě rodičů nebo blízkých příbuzných* 
- vlastní nájem*   - vlastní bydlení* 

 
Osoby spolubydlící: (v posledním sloupci (stěhování) označte ano – ne, zda se bude dotyčný 
stěhovat spolu s žadatelem do požadovaného bytu) 
Jméno a příjmení                                příbuz. vztah (rok narození)            stěhování 
1. ………………………………………...……………………………………………………………... 
2. ...……………………………………...…………………………………………………………….... 
3. ………………………………………………………………...…………………………….……….. 
4. ……………………………………………………………………….…..………………….……….. 
5. …………………………………………………………………….…..…………………….……….. 
6. ………………………………………………………………..…….……………………….……….. 
7. ……………………………………………………………………..……………….……….……….. 
Případné další spolubydlící uveďte na druhou stranu tiskopisu. 

 

♣ Jsem vlastníkem* (spoluvlastníkem*): - obytného domu ano* ne* 

 - rodinného domu ano* ne* 

 - bytu ano* ne* 

 

Mám uzavřenou nájemní smlouvu k domu (bytu) na dobu: neurčitou   ano*   ne* 
    určitou do………………………. 

V případě, že žadatel vlastní obytný dům, rodinný dům nebo byt, nebo má uzavřenou platnou 
nájemní smlouvu na užívání bytu, uvede důvod (důvody), proč požaduje přidělení bytu ve 
vlastnictví města Hrádek nad Nisou. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
K uvedení dalších skutečností je možné využít druhé strany této žádosti. 
Čestné prohlášení: Prohlašuji, že nemám vůči městu žádné nedoplatky a že jsem veškeré 
údaje v této žádosti uvedl (a) pravdivě. Beru na vědomí, že zamlčení nebo nepravdivé uvedení 
údajů je důvodem pro vyloučení žádosti z evidence žadatelů o přidělení bytu v majetku města 
Hrádek nad Nisou. 

 
Souhlas  se     zpracováním osobních údajů: 
Žadatel uděluje tímto městu Hrádek  nad Nisou jako pronajímateli městských bytů souhlas 
se zpracováním osobních údajů o své osobě dle zák.101/2000 Sb. V platném znění 
a) v  rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, 
b) k účelu zpracování podkladů k projednání žádosti o přidělení bytu v orgánech obce a 
zpracování údajů pro uzavření nájemní smlouvy, včetně shromažďování a archivování 
písemností. 
c) na období: projednání žádosti o přidělení bytu v orgánech obce a trvání nájemního vztahu 

k městskému bytu. 
 
 

Datum:………………………...Vlastnoruční podpis:……….……………………….……… 
 

*) Nehodící se škrtněte                  **) Dle nájemní smlouvy
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                                                                                                           Příloha č. 3 

II.a) SMLOUVA O JISTOTĚ NA BYT 
Smlouva o jistotě na byt uzavřená dle § 2254 nového Občanského zákoníku (dále jen NOZ), 
kterou uzavřeli dne: 

 

 

Město Hrádek nad Nisou, IČ 00262854, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou , PSČ 
46334, zastoupené starostou 
(dále jen pronajímatel) 

 

a 
RČ: 

---------------------------------------------------------          ----------------------------------- 
(dále jen nájemce) 

 

 

o nájmu bytu: 
 

 

Čl. I. 
Nájemce se touto smlouvou zavazuje zaplatit pronajímateli jistotu na byt ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného v souvislosti s užíváním 
bytu:    
slovy:    
na účet číslo:    
Doklad o zaplacení jistoty bude předložen před samotným podpisem nájemní smlouvy. 

 

Čl. II. 
Účelem jistoty je zajištění úhrad splatných pohledávek pronajímatele či pohledávek 
nájemcem písemně uznaných, které vzniknou pronajímateli z titulu poškození pronajatého 
bytu či jeho zařízení, poškození společných prostor a společného zařízení poskytovaného 
pronajímatelem v domě (škody a nadměrné opotřebení) včetně pravomocně uznaných 
pohledávek za nájemné a úhrady za plnění poskytovaných služeb spojených s užíváním 
bytu. 

Čl. III. 
V případě, že bude pronajímatel čerpat jistotu, sdělí tuto skutečnost nájemci do 30 dnů ode 
dne čerpání. Pronajímatel se zavazuje vést přesnou evidenci o výši jistoty a písemnou 
formou potvrdit nájemci úhradu pohledávek z této jistoty. 

Čl. IV. 
Pronajímatel se zavazuje, že po skončení nájmu předmětného bytu vyplatí nájemci výše 
uvedenou jistotu. Dojde-li k čerpání jistoty z důvodů uvedených v článku II., bude nájemci 
vyplacen pouze příslušný zůstatek jistoty. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího 
poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby. K vyúčtování jistoty dojde nejpozději do jednoho 
měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli. 

 

 
 

V Hrádku nad Nisou dne:   
 

Přečteno a podepsáno 
 

 
 
 

nájemce                                                                               starosta
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                                                                                                                                                                     Příloha č. 4 

II.a) DOHODA O VZÁJEMNÉ VÝMĚNĚ BYTŮ 
 

 

Níže podepsaní žadatelé 
 

1. Jméno a příjmení…..……………………………………...……nar………………………………. 
 

 
Bydliště: …………………..………………………………………………………………………… 

 

 
 

2. Jméno a příjmení ………………………………………………nar………………….………….. 
 

Bydliště: …………………………………………………………………………………………..… 
 

 
 

3. Jméno a příjmení……………………………………………….nar.…………………….……….. 
 

Bydliště: …………………………………………………………………………………………..… 
 

se vzájemně, dobrovolně dohodli na výměně bytů a jsou plně seznámeni se stavem 
zařizovacích předmětů a celkovým stavem vzájemně vyměňovaných bytů. 
 
Souhlas  se zpracováním osobníchúdajů: 

 
Žadatelé udělují tímto Městu Hrádek nad Nisou,  jako pronajímateli městských bytů 
souhlas se zpracováním osobních údajů o své osobě dle zák.101/2000 Sb. V platném znění 
a) v  rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, 
b) k účelu zpracování podkladů k projednání žádosti o přidělení bytu v orgánech obce a 
zpracování údajů pro uzavření nájemní smlouvy, včetně shromažďování a archivování 
písemností. 
c) na období: projednání žádosti o přidělení bytu v orgánech obce a trvání nájemního vztahu 

k městskému bytu. 
 
 

 

V Hrádku nad Nisou dne: ……………………………… 

Úředně ověřené podpisy: 
 
 
 
 
 
 
 

 

………………………… ....…………………… ……………………... 
žadatel č.1 žadatel č.2 žadatel č.3 

 
 

 

Pozn. Tato dohoda je nedílnou součástí žádosti o výměnu byt 
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II.b) Pravidla pro přidělování bytů  
postavených s dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení pro 

příjmově vymezené osoby ve vlastnictví města 
 Hrádek nad Nisou 

Rada města Hrádek nad Nisou své schůzi dne 10.12.2014 schválila usnesením 
č.22/868/2014/RM v souladu s účinností nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb. a v 
souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tato pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou. 
 

I. 
Tato pravidla upravují: 
přidělování bytů v bytovém domě čp. 767 a čp. 768, ul. 1. máje, Hrádek nad Nisou 
postavených s dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení pro příjmově vymezené osoby ve 
vlastnictví města Hrádek nad Nisou. Jedná se o 36 bytových jednotek, kdy z toho jsou 4 
byty upravitelné ke splnění požadavků stanovených vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace (zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, 
sluchově, mentálně, osobám pokročilého věku apod.) označené čísly 2, 3 v domě čp. 767 
a čísly 5, 6. v domě čp. 768, vše v Hrádku nad Nisou. 
 

II. 
A) Přidělení bytu 
B) Přidělení náhradního bytu pro třetí osobu 
C) Výměnu bytů 
D) Podnájem bytu 
E) Ochranu osobních údajů 

A) Přidělení bytu 
1. Zveřejnění nabídky 
1.1 Nabídku volného bytu zveřejní Odbor investic a správy majetku Městského úřadu 
Hrádku nad Nisou (dále jen MěÚ) vyvěšením na úřední desce městského úřadu a 
internetových stránkách města www.hradek.cz. Nabídka musí obsahovat tyto údaje o bytu: 
dům č.p., ve kterém se byt nachází, ulice, číslo bytu, velikost bytu, nadzemní podlaží, výši 
základního nájemného. Lhůta pro podání žádostí se stanoví v délce minimálně 15dnů ode 
dne vyvěšení nabídky na úřední desce.  
 
1.2 K žádostem podaným nebo došlým na MěÚ po této lhůtě nebude brán zřetel a budou 
obratem vráceny žadateli. Lhůta pro podání žádostí jakož i údaj o tom, že k žádostem 
doručeným po stanovené lhůtě nebude brán zřetel, musí být v této nabídce výslovně 
uvedeny. U žádostí zaslaných prostřednictvím České pošty rozhoduje datum podání. 
 
2. Podání žádosti o přidělení bytu  
Žádost o přidělení bytu ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou dle nabídky vyvěšené na 
úřední desce městského úřadu podává žadatel na Odboru investic a správy majetku MěÚ, 
na podatelně MěÚ nebo prostřednictvím České pošty.  
Žadatelem může být pouze občan, který: 

2.1) dosáhl věku 18 let, 
2.2) není nájemcem nebo společným nájemcem jiného bytu, vyjma případů, kdy na 

něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt, 
2.3) není vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného nebo obytného domu, vyjma 

případů, kdy na něm nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt, 
2.4) není vlastníkem nebo spoluvlastníkem jiného bytu, vyjma případů, kdy na něm 

nelze spravedlivě požadovat, aby užíval pouze jeden byt, 
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2.5) uzavře smlouvu o jistotě na byt, 
2.6) žádost o přidělení bytu může podat i žadatel, který je nájemcem bytu ve 

vlastnictví města a tento byt nejpozději do 30 dnů od uzavření nájemní smlouvy 
předá zpět městu. 

2.7) má trvalý pobyt v Hrádku nad Nisou  
2.8) splní podmínky výše příjmů dle níže uvedených bodů: 

2.8.1 nájemní smlouva může být uzavřena s příjmově vymezenou samostatně 
žijící osobou, která prokáže, že průměrný měsíční příjem za poslední 
období (12 kalendářních měsíců) před uzavřením nájemní smlouvy 
nepřesáhl 0,8 násobku průměrné mzdy zveřejněné ČSÚ, 

2.8.2 nájemní smlouva může být uzavřena s osobou s dalšími členy 
domácnosti, která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti za 
poslední období (12 kalendářních měsíců) před uzavřením nájemní 
smlouvy nepřesáhl 1,5 násobku průměrné měsíční mzdy zveřejněné 
ČSÚ. 

3. Obsah žádosti  
(1) Žádost o přidělení bytu ve vlastnictví města musí obsahovat zejména: 

a) identifikační údaje žadatele (jméno a příjmení, datum narození, stav a tel. spojení), 
b) adresu trvalého a současného bydliště, adresu zaměstnavatele, 
c) požadovaný byt, 
d) podlahovou plochu stávajícího bytu v m2, počet místností a kategorii bytu, 
e) bytové poměry žadatele s údaji o osobách spolubydlících, 
f) zda je žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem obytného domu, rodinného domu či 

bytu, 
g) zda má žadatel uzavřenou nájemní smlouvu k domu nebo bytu na dobu určitou či 

neurčitou, 
h) čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Hrádek nad Nisou nedoplatky a 

čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů, 
i) souhlas se zpracováním osobních údajů, 
j) další skutečnosti, které chce žadatel uvést (možno využít druhé strany žádosti), 
k) datum podání žádosti, 
l) vlastnoruční podpis. 

(2) Splnění podmínek žadatel doloží: 
1) v článku A)  bodě 2. odd. 2.1 až 2.4 písemným prohlášením a vlastnoručním 

podpisem na Žádosti o přidělení bytu ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou, 
příloha č. 6 těchto pravidel, 

2) v článku A) bodě 2. odd.. 2.5 po obdržení výzvy k podpisu nájemní smlouvy. 
3) Výši příjmů dle článku A. Bodu 2. odd 2.8.1 nebo 2.8.2, příloha č. 8 těchto pravidel. 

4. Vyhodnocení žádosti, kritéria pro hodnocení 
Žádosti o byt eviduje a zpracovává Odbor investic a správy majetku. Všechny v termínu 
doručené žádosti o přidělení konkrétního bytu následně Odbor předloží k projednání 
v Bytové a sociální komisi města Hrádek nad Nisou. Komise vyhodnotí žádosti podle 
přílohy č. 1, těchto pravidel. Kritéria hodnocení žádosti o přidělení bytu ve vlastnictví 
města Hrádek nad Nisou, a to na základě údajů a požadavků žadatele o byt uvedených ve 
formulářové žádosti, jejíž vzor tvoří přílohu č. 5 těchto pravidel, a přidělí žadateli příslušný 
počet bodů.  
 
5. Rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy 

1. Vyhodnocené žádosti předloží, spolu s doporučením Bytové a sociální komise, 
Odbor investic a správy majetku k projednání radě města, která svým usnesením 
rozhodne o uzavření nájemní smlouvy s konkrétním žadatelem. 
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2. Žádosti žadatelů o byt, kterým nebylo vyhověno, budou vráceny s upozorněním na 
možnost podání nové žádosti v případě zveřejnění nové nabídky volného bytu ve 
vlastnictví města Hrádek nad Nisou.  

3. Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o schválení přidělení bytu uzavře 
žadatel s městem Hrádek nad Nisou smlouvu o jistotě (vzor smlouvy o jistotě na byt 
tvoří přílohu č.7 těchto pravidel) a následně zaplatí jistotu na byt dle příslušné 
smlouvy. Jistota je stanovena v souladu s ust. § 2254 odst. 1 občanského zákoníku 
na trojnásobek měsíčního nájemného. 

4. Po zaplacení jistoty uzavře město Hrádek nad Nisou s žadatelem nájemní smlouvu 
v písemné formě nejpozději do 15 dnů od zaplacení jistoty. 

5. Nájemní smlouvy uzavírané od nabytí účinnosti těchto pravidel budou uzavírány na 
dobu 1 roku v souladu s ust. § 2230 odst. 1) Občanského zákoníku. 

6. Pokud žadatel neuzavře nájemní smlouvu do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o 
jistotě a úhrady jistoty, přestane být město Hrádek nad Nisou výzvou vázáno a 
nabídka bytu může být znovu vyvěšena na úřední desce MěÚ. O tom musí být 
žadatel prokazatelně uvědomen, a to nejpozději s doručením výzvy k sepsání 
nájemní smlouvy. V tomto případě bude uhrazená jistota vrácena žadateli do 45 
dnů od uzavření smlouvy o jistotě. 

B) Přidělení náhradního bytu pro třetí osobu 
Nepřípustné. 

C) Výměna bytů  
Nepřípustné. 

D) Podnájem bytů 
Nepřípustné  

E) Ochrana osobních údajů 
1) Dle ust. § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o ochraně 
osobních údajů) jsou osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, povinny 
zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích. 

2) Osobním údajem se, dle ust. § 4 zákona o ochraně osobních údajů, rozumí 
jakákoliv informace, kterým lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat např. 
jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození. 

3) Povinnost mlčenlivosti se týká i tzv. citlivých údajů, kterými jsou údaje o 
národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v 
odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za 
trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj 
subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou 
identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů (tj. např. fotografie). 

4) Porušení povinnosti mlčenlivosti je klasifikováno dle ust. § 44 zákona o ochraně 
osobních údajů jako přestupek, za který lze uložit pokutu do výše 100.000,-Kč. 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
1) Ujednání, která nejsou těmito pravidly výslovně upravena, se řídí příslušným 

ustanovením občanského zákoníku. 
2) Přílohy č. 5,6,7,8, které jsou nedílnou součástí těchto pravidel. 
3) Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1.1.2015 a ruší Směrnici Rady města 

Hrádek nad Nisou č.1/2007 ze dne 9.3.2007 
 
Vypracoval: Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Hrádek nad Nisou  
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Příloha č.5 

II.b) Kriteria hodnocení žádosti 
o přidělení bytu postavených s dotací ze Státního fondu rozvoje 

bydlení pro příjmově vymezené osoby ve vlastnictví města 
Hrádek nad Nisou 

 
Každá žádost o přidělení bytu ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou se ohodnotí počtem bodů dle 
kritérií uvedených v tomto bodovacím systému. Výsledný počet bodů je dán součtem bodů 
přidělených jednotlivým kritériím. 
 
Jméno a příjmení žadatele:   
 
a) Zaměstnání:  

- žadatel je zaměstnaný, OSVČ, důchodce 

- žadatel je nezaměstnaný (ÚP) 

2 body 

1 bod 

 

 

b) Počet dětí:   

- 0 0 bodů 

- 1 

- 2 a více 

1 bod 

2 body 

 

 

c) Velikost podlahové plochy současného bytu na osobu:   

- do 15 m2 na osobu 3 body 

- do 20 m2 na osobu 2 body 

- nad 20 m2 na osobu 1 bod  

 
d)   Stanovisko  Bytové a sociální komise: 
- po posouzení naléhavosti a potřebnosti žadatele může komise přidělit počet bodů  
  v rozmezí                                          0–3 body                   
- komise přidělení bodů zdůvodní a předloží prostřednictvím Odboru investic a správy majetku MěÚ 
Hrádek nad Nisou radě města 
Celkem bodů   

 
V Hrádku nad Nisou :    
 

předseda 
Bytové a sociální komise 
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Příloha č.6 

II.b) Žádost o přidělení bytu v čp.767, 768 ul.1.máje postavených 
s dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení pro příjmově 
vymezené osoby ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou 

Požadovaný byt …………………………………………………………………….………………... 
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………… 
Datum narození:……………..…………Stav:…………….….…..tel.:....………………………...… 
Adresa zaměstnavatele: ……………………………………………………………………….…….. 
Adresa trvalého bydliště:……….……………………………………………………..…………….... 
Adresa současného bydliště:………………………………………………………………………… 
Podlahová plocha bytu v m2 **…….…….… počet místností …...……… kategorie …………... 
Bytové poměry žadatele: 

- ubytovna*        - podnájem (dle § 2274 až 2278 Obč. zákoníku)* 
- v bytě rodičů*  - v rodinném domě rodičů nebo blízkých příbuzných* 
- vlastní nájem*   - vlastní bydlení* 

Osoby spolubydlící: (v posledním sloupci (stěhování) označte ano – ne, zda se bude dotyčný 
stěhovat spolu s žadatelem do požadovaného bytu) 
Jméno a příjmení                                příbuz. vztah (rok narození)            stěhování 
1. ………………………………………...……………………………………………………………... 
2. ...……………………………………...…………………………………………………………….... 
3. ………………………………………………………………...…………………………….……….. 
4. ……………………………………………………………………….…..………………….……….. 
5. …………………………………………………………………….…..…………………….……….. 
6. ………………………………………………………………..…….……………………….……….. 
7. ……………………………………………………………………..……………….……….……….. 
Případné další spolubydlící uveďte na druhou stranu tiskopisu. 

 

♣ Jsem vlastníkem* (spoluvlastníkem*): - obytného domu ano* ne* 

 - rodinného domu ano* ne* 

 - bytu ano* ne* 

 

Mám uzavřenou nájemní smlouvu k domu (bytu) na dobu: neurčitou   ano*   ne* 
     určitou do………………………. 

V případě, že žadatel vlastní obytný dům, rodinný dům nebo byt, nebo má uzavřenou platnou 
nájemní smlouvu na užívání bytu, uvede důvod (důvody), proč požaduje přidělení bytu ve 
vlastnictví města Hrádek nad Nisou. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
K uvedení dalších skutečností je možné využít druhé strany této žádosti. 
Čestné prohlášení: Prohlašuji, že nemám vůči městu žádné nedoplatky a že jsem veškeré 
údaje v této žádosti uvedl (a) pravdivě. Beru na vědomí, že zamlčení nebo nepravdivé uvedení 
údajů je důvodem pro vyloučení žádosti z evidence žadatelů o přidělení bytu v majetku města 
Hrádek nad Nisou. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Žadatel uděluje tímto městu Hrádek  nad Nisou jako pronajímateli městských bytů souhlas 
se zpracováním osobních údajů o své osobě dle zák.101/2000 Sb. V platném znění 
a) v  rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, 
b) k účelu zpracování podkladů k projednání žádosti o přidělení bytu v orgánech obce a 
zpracování údajů pro uzavření nájemní smlouvy, včetně shromažďování a archivování 
písemností. 
c) na období: projednání žádosti o přidělení bytu v orgánech obce a trvání nájemního vztahu 

k městskému bytu. 
 

Datum:………………………...           Vlastnoruční podpis:……….……………………….……… 
*) Nehodící se škrtněte                  **) Dle nájemní smlouvy 
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Příloha č.7 

II.b) SMLOUVA O JISTOTĚ NA BYT 
Smlouva o jistotě na byt uzavřená dle § 2254 nového Občanského zákoníku (dále jen NOZ), 
kterou uzavřeli dne: 

 

 

Město Hrádek nad Nisou, IČ 00262854, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou , PSČ 46334, 
zastoupené starostou 
(dále jen pronajímatel) 

 

a 
RČ: 

---------------------------------------------------------          ----------------------------------- 
(dále jen nájemce) 

 

 

o nájmu bytu: 
 

 

Čl. I. 
Nájemce se touto smlouvou zavazuje zaplatit pronajímateli jistotu na byt ve výši trojnásobku 
měsíčního nájemného v souvislosti s užíváním 
bytu:    
slovy:    na 
účet číslo:    
Doklad o zaplacení jistoty bude předložen před samotným podpisem nájemní smlouvy. 

 

Čl. II. 
Účelem jistoty je zajištění úhrad splatných pohledávek pronajímatele či pohledávek nájemcem 
písemně uznaných, které vzniknou pronajímateli z titulu poškození pronajatého bytu či jeho 
zařízení, poškození společných prostor a společného zařízení poskytovaného pronajímatelem v 
domě (škody a nadměrné opotřebení) včetně pravomocně uznaných pohledávek za nájemné a 
úhrady za plnění poskytovaných služeb spojených s užíváním 
bytu. 

Čl. III. 
V případě, že bude pronajímatel čerpat jistotu, sdělí tuto skutečnost nájemci do 30 dnů ode dne 
čerpání. Pronajímatel se zavazuje vést přesnou evidenci o výši jistoty a písemnou formou 
potvrdit nájemci úhradu pohledávek z této jistoty. 

Čl. IV. 
Pronajímatel se zavazuje, že po skončení nájmu předmětného bytu vyplatí nájemci výše 
uvedenou jistotu. Dojde-li k čerpání jistoty z důvodů uvedených v článku II., bude nájemci 
vyplacen pouze příslušný zůstatek jistoty. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího 
poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby. K vyúčtování jistoty dojde nejpozději do jednoho 
měsíce ode dne, kdy nájemce byt vyklidil a předal pronajímateli. 

 

 
 

V Hrádku nad Nisou dne:   
 

Přečteno a podepsáno 
 

 
 
 

nájemce                                                                               starosta 
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Příloha č.8 

II.b) Doklad o výši měsíčního příjmu k žádosti o přidělení bytu 
postavených s dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení pro 

příjmově vymezené osoby 
 
(doklad se přikládá k žádosti o byt v č.p. 767,768,ul. 1.máje,Hrádek nad Nisou) 

Osoba, jejíž příjmy se dokládají: 
 
 
Příjmení  :       Jméno:  
 
Datum narození :  
 
Adresa :   
 
V kolonkách uvádějte příjem vyplacený v příslušném měsíci(včetně nemocenských dávek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: 
 
 
 
 
 
 
 
V Hrádku nad Nisou      ……………………………………. 
        Podpis žadatele 

 Příjem  Razítko a podpis 
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II.c) Pravidla pro přidělování bytů  
zvláštního určení ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou 

Rada města Hrádek nad Nisou své schůzi dne 10.12.2014 schválila usnesením 
č22/868RM/14 v souladu s účinností nového občanského zákoníku č.89/2012 Sb. a v 
souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tato pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení ve vlastnictví města Hrádek 
nad Nisou. 

I. 
Tato pravidla upravují: 
nájem bytů v čp. 670, Žitavská a čp. 700 Nádražní v Hrádku nad Nisou, kde je 
poskytována pečovatelská služba seniorům a zdravotně postiženým občanům, kterým je i 
poskytována terénní pečovatelská služba. 
Dle ustanovení §3075 nového občanského zákoníku účinného od 1.1.2014 byl – li přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zřízen byt zvláštního určení ze státních prostředků 
nebo přispěl-li stát na jeho zřízení, lze uzavřít smlouvu o nájmu bytu tohoto bytu jen na 
základě doporučení obecního úřadu obce s rozšířenou působností . Taktéž nájem bytu 
zvláštního určení lze vypovědět jen s předchozím souhlasem tohoto úřadu. Dle ustanovení 
§2300 nového občanského zákoníku se jedná o nájem bytu zvláštního určení, je-li 
předmětem nájmu byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byt 
v domě se zařízením určeným pro tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou službou. 

II. 
A) Přidělení bytu  
B) Výměnu bytů 
C) Podnájem bytu 
D) Ochranu osobních údajů 
 

A) Přidělení bytu 
 
1. Podání žádosti o přidělení bytu  
Žádost o přidělení bytu ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou podává žadatel 
prostřednictvím Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou, příspěvkové organizace, IČO: 
71177248, Žitavská 670, Hrádek nad Nisou.  
Žadatelem může být pouze občan, který : 

a) Je poživatelem starobního nebo plného invalidního důchodu a jeho zdravotní 
stav a sociální poměry odůvodňují potřebu pečovatelské služby pro postupné 
ubývání soběstačnosti a zhoršování zdravotního stavu; 

b) Je způsobilý k právním úkonům;  
c) Nemá závazky k městu Hrádek nad Nisou;  
d) Žádost o přidělení bytu může podat i žadatel, který je nájemcem bytu ve 

vlastnictví města a tento byt nejpozději do 30 dnů od uzavření nájemní 
smlouvy předá zpět městu; 

e) Předloží vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele; 
f) Žadatel po celou dobu bydlení v DPS bude využívat sociálních služeb 

organizace – poskytovatele sociálních služeb,  jejímž zřizovatelem je Město 
Hrádek nad Nisou. S touto organizací uzavře smlouvu o poskytování služeb. 
Pouze v případě, že město některou z potřebných služeb nezřizuje, bude 
využívat služeb jiných poskytovatelů. 
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2. Obsah žádosti  
 
(1) Žádost o přidělení bytu ve vlastnictví města musí obsahovat zejména: 

a) identifikační údaje žadatele (jméno a příjmení, datum narození, stav a tel. 
spojení), 

b) adresu trvalého a současného bydliště, adresu zaměstnavatele, 
c) požadovaný byt, 
d) podlahovou plochu stávajícího bytu v m2, počet místností a kategorii bytu, 
e) bytové poměry žadatele s údaji o osobách spolubydlících, 
f) zda je žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem obytného domu, rodinného 

domu či bytu, 
g) zda má žadatel uzavřenou nájemní smlouvu k domu nebo bytu na dobu určitou 

či neurčitou, 
h) čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Hrádek nad Nisou nedoplatky a 

čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů, 
i) souhlas se zpracováním osobních údajů, 
j) další skutečnosti, které chce žadatel uvést (možno využít druhé strany žádosti), 
k) datum podání žádosti, 
l) vlastnoruční podpis. 

(2) Splnění podmínek žadatel doloží: 
a) v bodě 1. písm. a) až d) písemným prohlášením a vlastnoručním podpisem na 

Žádosti o přidělení bytu ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou, 
b) v bodě 1. písm. e) po obdržení výzvy k podpisu nájemní smlouvy. 

3. Vyhodnocení žádosti, kritéria pro hodnocení 
a) Žádosti o byt eviduje Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková 

organizace, Žitavská 670, Hrádek nad Nisou, 
b) Žádosti o byt zpracovává Odbor investic a správy majetku, který předloží všechny v 

termínu doručené žádosti o přidělení konkrétního bytu Sociálnímu odboru, který 
následně provede u žadatelů sociální šetření, 

c) Sociální odbor následně doloží žádost občana o přidělení bytu, včetně vyjádření 
lékaře a vyplněným formulářem o sociálním šetření obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností a požádá jej vydání souhlasu s přidělením bytu; 

d) Po písemném doporučení obecního úřadu obce s rozšířenou působností Odbor 
předloží k projednání v Bytové a sociální komisi města Hrádek nad Nisou. Komise 
vyhodnotí žádosti podle přílohy č.1 těchto pravidel. Kritéria hodnocení žádosti o 
přidělení bytu ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou, a to na základě údajů a 
požadavků žadatele o byt uvedených ve formulářové žádosti, jejíž vzor tvoří přílohu 
č. 2 těchto pravidel, a přidělí žadateli příslušný počet bodů.  

 
4. Rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy 

a) Vyhodnocené žádosti předloží spolu s doporučením Bytové a sociální komise 
Odbor investic a správy majetku k projednání radě města, která svým usnesením 
rozhodne o uzavření nájemní smlouvy s konkrétním žadatelem. 

b) Žádosti žadatelů o byt, kterým nebylo vyhověno, budou vráceny s upozorněním na 
možnost podání nové žádosti v případě zveřejnění nové nabídky volného bytu ve 
vlastnictví města Hrádek nad Nisou  

c) Nájemní smlouvy uzavírané od nabytí účinnosti těchto pravidel budou uzavírány na 
dobu 1 roku v souladu s ust. § 2230 odst. 1. 

d) Pokud žadatel neuzavře nájemní smlouvu do 15 dnů, přestane být město Hrádek 
nad Nisou žádostí vázáno. O tom musí být žadatel prokazatelně uvědomen, a to 
nejpozději s doručením výzvy k sepsání nájemní smlouvy. 
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B) Výměna bytů  
Nepřípustné. 

C) Podnájem bytů 
Nepřípustné  

D) Ochrana osobních údajů 
1. Dle ust. § 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o ochraně 
osobních údajů) jsou osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, povinny 
zachovávat mlčenlivost o těchto osobních údajích. 

2. Osobním údajem se dle ust. § 4 zákona o ochraně osobních údajů rozumí jakákoliv 
informace, kterým lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat např. jméno, 
příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození. 

3. Povinnost mlčenlivosti se týká i tzv. citlivých údajů, kterými jsou údaje o 
národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v 
odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za 
trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj 
subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou 
identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů (tj. např. fotografie). 

4. Porušení povinnosti mlčenlivosti je klasifikováno dle ust. § 44 zákona o ochraně 
osobních údajů jako přestupek, za který lze uložit pokutu do výše 100.000,-Kč. 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
1. Ujednání, která nejsou těmito pravidly výslovně upravena, se řídí příslušným 

ustanovením občanského zákoníku. 
2. Přílohy č .9, 10, 11, 12 jsou nedílnou součástí těchto pravidel. 
3. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1.1.2015 a ruší Pravidla pro podávání 

žádostí o byt a uzavírání nájemních smluv v domech s pečovatelskou službou 
v majetku města Hrádek nad Nisou ze dne 10.12.2008 s účinností od 1.2.2009 
schválených usnesením č.23/781/RM/08. 

 
 
Vypracoval: Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Hrádek nad Nisou  
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Příloha č.9 

II.c) SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ k uzavření smlouvy o nájmu bytu 
zvláštního určení v majetku města Hrádek nad Nisou  

 
Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 46334 Hrádek nad Nisou, sociální odbor 
provedl  sociální šetření: 
 
Jméno klienta: …………………………………………………………………………………… 
Datum narození: ………………………………………………………………………………… 
Bydliště: …………………………………………………………byt č..……………………….. 
Ošetřující lékař: …………………………………………………………………………………. 
 
Základní důchodové pojištění (nehodící se škrtněte) :  
starobní X invalidní ve stupni……………. X vdovský, vdovecký  
 
Příspěvek na péči ve stupni (nehodící se škrtněte):  
I. x II. x III. x IV.  
 
Průkaz osoby se zdravotním postižením (nehodící se škrtněte):  
TP X ZTP x ZTP/P  
 
Typ bytu (nehodící se škrtněte):  
nájemní x družstevní x osobní vlastnictví x ubytovna x jiné 
……………………………………………………………………………………………….......... 
 
Popis dosavadního bydliště (velikost bytu, bezbariérovost, výtah, dostupnost služeb - 
doprava, lékař, obchod): 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Osoby ve společné domácnosti: 
………………………………………………….…………………………………………………. 
Osoby pečující (pozn. uvádí se pouze fyzické osoby, pokud jsou shodné s osobami ve 
společné domácnosti, uveďte „dtto“): 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
Základní životní potřeby (zdravotní stav, pohyblivost, orientace): 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Využívané úkony péče v současnosti: 
…………………………………………………………………………………………………… 
Zhodnocení potřebnosti úkonů péče z pohledu klienta a sociálního pracovníka: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Sociální šetření provedl dne:  ………………………………………………………………. 
 
Jméno (tiskacím písmem): Podpis: ………………………………………………………… 
 



 

 
Směrnice č.: IP/3/2014 Změna č.: 1  Účinnost od: 1. 1. 2016 Strana: - 22 - 

 

Příloha č.10 

II.c) Kriteria hodnocení žádosti o přidělení bytu zvláštního 
určení  

ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou 
 
Každá žádost o přidělení bytu zvláštního určení ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou se ohodnotí 
počtem bodů dle kritérií uvedených v tomto bodovacím systému. Výsledný počet bodů je dán 
součtem bodů přidělených jednotlivým kritériím. 
 
Jméno a příjmení žadatele: …………………………………………………………………………  
 
  

invalidní  důchod  

starobní důchod 

pobírání pečovatelské služby podle počtu odebíraných služeb 

 

2 body 

1 bod 

1- bod  

 

 

orientace v okolí a prostředí  1 bod   

soběstačnost a oblékání  2 bodů 

příprava jídla 

hygienické návyky 

1 bod 

2 body 

 

 

Velikost podlahové plochy současného bytu ve vlastnictví města 
Hrádek nad Nisou  

  

- do 15 m2 na osobu 1 body 

- do 20 m2 na osobu 2 body 

- nad 20 m2 na osobu 3 bod  

 
 Stanovisko  Bytové a sociální komise: 
- po posouzení naléhavosti a potřebnosti žadatele může komise přidělit počet bodů  
  v rozmezí                             …………………………………………             0–3 body                   
- komise přidělení bodů zdůvodní a předloží prostřednictvím Odboru investic a správy majetku MěÚ 
Hrádek nad Nisou Radě města Hrádek  nad Nisou  
Celkem bodů   

V Hrádku nad Nisou :  
 
 

předseda 
Bytové a sociální komise 
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Příloha č.11 

II.c) Žádost o umístění v domě s pečovatelskou službou  a 
přidělení bytu zvláštního určení ve vlastnictví města Hrádek nad 

Nisou 
 

Požadovaný byt …………………………………………………………………….………………... 
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………… 
Datum narození:……………..…………Stav:…………….….…..tel.:....………………………...… 
Adresa trvalého bydliště:……….……………………………………………………..…………….... 
Adresa současného bydliště:…………………………………………………………………………  
Příspěvek na péči  - stupeň…………………………………………ZTP………………………….. 
Bytové poměry žadatele: 

- ubytovna*        - podnájem (dle § 2274 až 2278 Obč. zákoníku)* 
- v bytě jiného*  - v rodinném domě jiného nebo blízkých příbuzných* 
- vlastní nájem*   - vlastní bydlení* 

Osoby spolubydlící: (v  posledním  sloupci  (stěhování)  označte  ano  –  ne,  zda  se  bude 
dotyčný stěhovat spolu s žadatelem do požadovaného bytu) 
Jméno a příjmení                                příbuz. vztah (rok narození)            stěhování 
1. ………………………………………...……………………………………………………………... 
2. ...……………………………………...…………………………………………………………….... 

 

♣ Jsem vlastníkem* (spoluvlastníkem*): - obytného domu ano* ne* 

 - rodinného domu ano* ne* 

 - bytu ano* ne* 

 

Mám uzavřenou nájemní smlouvu k domu (bytu) na dobu: neurčitou   ano*   ne* 
     určitou do………………………. 

Důvod podání žádosti  
…………………………………………………………………………………………………………... 
K uvedení dalších skutečností je možné využít druhé strany této žádosti. 
Děti nebo jiní příbuzní : jméno a příjmení , adresa, telefonní číslo : 
………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Čestné prohlášení: Prohlašuji, že nemám vůči městu žádné nedoplatky a že jsem veškeré 
údaje v této žádosti uvedl (a) pravdivě. Beru na vědomí, že zamlčení nebo nepravdivé uvedení 
údajů je důvodem pro vyloučení žádosti z evidence žadatelů o přidělení bytu v majetku města 
Hrádek nad Nisou. 
Souhlas  se     zpracováním osobních údajů: 
Žadatel uděluje tímto městu Hrádek  nad Nisou jako pronajímateli městských bytů souhlas 
se zpracováním osobních údajů o své osobě dle zák.101/2000 Sb. V platném znění 
a) v  rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, 
b) k účelu zpracování podkladů k projednání žádosti o přidělení bytu v orgánech obce a 
zpracování údajů pro uzavření nájemní smlouvy, včetně shromažďování a archivování 
písemností. 
c) na období: projednání žádosti o přidělení bytu v orgánech obce a trvání nájemního vztahu 

k městskému bytu. 
 

Datum:………………………...           Vlastnoruční podpis:……….……………………….…… 
 

*) Nehodící se škrtněte                  **) Dle nájemní smlouvy
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Příloha č.12 

II.c) Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu žadatele  
 pro přidělení bytu zvláštního určení ve vlastnictví města Hrádek 

nad Nisou  
Posuzovaná osoba  

 
Jméno a Příjmení: ……………………………………………..……………………… 
Datum narození: ……………………………………………………………………….                          
Bydliště: 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
       Anamnéza (odpovídající údaje podtrhnout)    

Sociální:  
Bydlí  sám  v rodině  členné  
V bezbariérovém bytě, penzionu, DD, ÚSP, stacionáři  
 
 
 
Soběstačnost a sebeobsluha  
Potřeba pomoci nebo dohledu při soběstačnosti (např. při nákupu,vaření, 
mytí nádobí, péče o prádlo, nakládání s penězi):  
 
 
 
Potřeba pomoci nebo dohledu při péči o vlastní osobu (např. při mytí, česání,  
přijímání potravy, čistění zubů):  
 
 
 
Potřeba ošetřování (např. ošetření kůže, provádění cvičení, aplikace převazů, 
inhalací):  
 
 
 
Celkový objektivní nález ( u významných poruch přiložit kopie odborných 
nálezů): 
 
 
Psychický stav a duševní schopnosti:  
Chování  přiměřené  problémové  narušené   
 
 
Orientace: místem  ano ne časem  ano ne  osobou  ano ne  
 
 
Závislost  alkohol  drogy,  jiné návykové látky 
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Inkontinence 
 
 
Pohybový systém:   
Chůze  samostatná ano ne s potřebou pomůcek  jakých            
 
                                                     s pomocí druhé osoby    
                                  
                                  stabilní         nestabilní  
 
Stoj  samostatný ano ne s potřebou pomůcek jakých            
 
                                                     s pomocí druhé osoby    
                                  stabilní  nestabilní   
 
Horní končetiny (např.hybnost, deformity, ztráty, jemná motorika)   
 
 
 
 
Dolní končetiny (např. hybnost, deformity, ztráty)  
 
 
 
 

 
Diagnostický souhrn ( funkční zhodnocení): 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Jméno, podpis a telefon lékaře, který vyplnil tiskopis   
Razítko zdravotnického zařízení 

 
 
 

 
 
 
 
V…………………………… Dne………………………………………….. 
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II.d) Pravidla  
pro stanovení nájemného a užívání prostoru nebo místnosti ve 

vlastnictví města Hrádek nad Nisou 
Rada města Hrádek nad Nisou se na své schůzi dne 10. 12. 2014 schválila usnesením č. 
22/868/RM/14 v souladu s ustanovením §2201 a § 2302, násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník vydat tento interní předpis ke stanovení nájemného a užívání prostoru 
nebo místnosti ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou. 

 
Článek 1 

PŘEDMĚT ÚPRAVY 
Tento interní předpis je vodítkem pro stanovení výše nájemného a užívání prostor a 
místností ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou, který je vodítkem pro stanovení výše 
nájemného v lokalitě města Hrádek nad Nisou. Při stanovení výše nájemného se mohou 
zohlednit i další faktory – charakter služby, zájem města na udržení služby v dané lokalitě, 
specifičnost a nepostradatelnost poskytování služby pro občany (zdravotní služby), 
investice do prostor a objektu, stávající stav prostoru. 
 
Interní předpis ke stanovení nájemného za účelem:  
a) provozování podnikatelské činnosti - nájem prostoru nebo místnosti sloužící  
alespoň převážně podnikání  
b) ostatní - nájem prostoru nebo místnosti, jehož účelem není ani bydlení, ani  
provozování podnikatelské činnosti  
 

Článek 2 
STANOVENÍ CENY 

2.1 Za pronájem prostor nebo místnosti ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou činí 
minimální cena 55,- Kč/m2 bez DPH. 

2.2 Za pronájem garáží ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou činí minimální cena 55,- 
Kč/m2 bez DPH. 

2.3 Za pronájem prostor a místnosti ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou nestátním a 
neziskovým činí minimální cena 100,-Kč/měsíčně bez DPH. 

2.4 Za pronájem prostor a místnosti zdravotnických zařízení ve vlastnictví nebo nájmu 
města Hrádek nad Nisou činí minimální cena 55,-Kč/m2. 

2.5 Není-li upravena výše nájemného nebo úhrada za podnájem obecně závazným 
právním předpisem, stanoví se dohodou. Její výše se určí podle zatřídění prostoru, 
případně podle účelu jeho využití po schválení Radou města Hrádek nad Nisou. 

 
Článek 3 

PODNÁJEM 
3.1 Výše podnájmu v předložené podnájemní smlouvě nesmí přesáhnout výši 

nájemného.  
3.2 Písemný předchozí souhlas k podnájmu bude vydán po projednání a schválení 

Radou města Hrádek nad Nisou.  
 

Článek 4 
PODMÍNKY 

4.1 Zveřejnění nabídky 
4.1.1 Nabídku volného prostoru nebo místnosti včetně konkrétních podmínek zveřejní 

Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Hrádku nad Nisou (dále jen 
MěÚ) vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Hrádek nad Nisou a 
internetových stránkách města www.hradek.cz. Nabídka musí obsahovat tyto údaje 
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o prostoru a místnosti: pozemek p.č., dům č.p., ve kterém se prostor a místnost 
nachází, ulice, číslo prostoru, velikost prostoru, nadzemní podlaží, výši základního 
nájemného. Lhůta pro podání žádostí se stanoví v délce minimálně 15dnů ode dne 
vyvěšení nabídky na úřední desce.  

 
4.1.2 K žádostem podaným nebo došlým na MěÚ po této lhůtě nebude brán zřetel a 

budou obratem vráceny žadateli. Lhůta pro podání žádostí jakož i údaj o tom, že k 
žádostem doručeným po stanovené lhůtě nebude brán zřetel, musí být v této 
nabídce výslovně uvedeny. U žádostí zaslaných prostřednictvím České pošty 
rozhoduje datum podání. 

 
4.2 Podání žádosti   
Žádost o pronájem prostoru a místnosti ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou dle nabídky 
vyvěšené na úřední desce Městského úřadu Hrádek nad Nisou podává žadatel na Odboru 
investic a správy majetku MěÚ, na podatelně MěÚ nebo prostřednictvím České pošty.  
 
4.3 Obsah žádosti  
 
4.3.1 Žádost o přidělení prostoru nebo místnosti ve vlastnictví města musí obsahovat 

zejména: 
a) identifikační údaje žadatele (název společnosti, IČ, jméno a příjmení, datum  
   narození, stav a tel. spojení), 
b) sídlo společnosti nebo adresu trvalého a současného bydliště, 
c) požadovaný prostor nebo místnost, 
d) účel pronájmu prostor nebo místnosti,  
e) nabízená cena měsíčního nájmu, 
 f) čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči městu Hrádek nad Nisou nedoplatky  
    a čestné prohlášení o pravdivosti veškerých uvedených údajů, 
g) souhlas se zpracováním osobních údajů, 
h) další skutečnosti, které chce žadatel uvést (možno využít druhé strany   
    žádosti), 
i) datum podání žádosti, 
j) vlastnoruční podpis. 

 
4.3.2 Splnění podmínek žadatel doloží: 

V bodě 2. písm. a) až d) písemným prohlášením a vlastnoručním podpisem na Žádosti o 
pronájem prostor nebo místnosti ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou, dále pak např. 
podnikatelský záměr, situační nákres, výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list. 
 

4.4 Vyhodnocení žádosti, kritéria pro hodnocení 
Žádosti o pronájem prostor nebo místnosti eviduje a zpracovává Odbor investic a správy 
majetku. Všechny v termínu doručené žádosti o pronájem konkrétního prostoru nebo 
místnosti následně Odbor předloží k projednání hodnotící komisi nebo Radě města 
Hrádek nad Nisou.  
 
4.5 Rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy 
4.5.1  Vyhodnocené žádosti předloží Odbor investic a správy majetku MěÚ k projednání 

radě města, která svým usnesením rozhodne o uzavření nájemní smlouvy s 
konkrétním žadatelem. 

4.5.2 Žádostem žadatelů o pronájem prostoru nebo místnosti, kterým nebylo vyhověno, 
bude písemně zasláno vyrozumění o rozhodnutí Rady města Hrádek nad Nisou. 
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4.5.3 Nájemní smlouvy uzavírané od nabytí účinnosti těchto pravidel budou uzavírány na 
dobu dle zveřejnění nabídky.  

4.5.4 Pokud žadatel neuzavře nájemní smlouvu do 15 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy žadateli, přestane být město Hrádek nad Nisou výzvou vázáno a nabídka 
pronájmu prostoru a místnosti může být znovu vyvěšena na úřední desce MěÚ. O 
tom musí být žadatel prokazatelně uvědomen, a to nejpozději s doručením výzvy k 
sepsání nájemní smlouvy.  

 
Článek 5 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
5.1 Ceny jsou stanoveny v poloze měsíčního nájemného Kč/m2 bez DPH.  
5.2 Rada města může schválit individuálně sazbu měsíčního nájemného z nájmu prostor 

a místnosti, která neodpovídá schváleným sazbám uvedených v tomto „Interním 
předpisu“.  

5.3 Příloha č. 13 je nedílnou součástí těchto pravidel. 
5.4 Interní předpis nabývá platnosti dnem 1.1.2015.  
 
 
 
Vypracoval: Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Hrádek nad Nisou  
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Příloha č.13 

II.d) Žádost na pronájem nemovitého majetku prostor a 
místnosti ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou 

 
ŽADATEL: 
 
Společnost…………………………………………………………………………………….¨ 
 
IČO: …………………….…………..….DIČ…………………………………...…………….. 
 
Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………….. 
 
Rodné číslo………………………………….Telefon…………………….…………………. 
 
Sídlo/Bydliště………………………………………………………………………………….. 
 
E – mail…………………………………………………..……………………………………. 
 
Prostor nebo místnost v čp…………………………………………………………………... 
 
Adresa prostoru nebo místnosti…...………………………………………………………… 
 
Číslo jednací nabídkového řízení…………………………………………………………… 
 
Účel pronájmu…………………………………………………………………………………. 
 
Nabízená cena měsíčního nájmu v Kč……………………………………………………... 
 
Prohlašuji/jeme na svou čest, že veškeré údaje mé žádosti jsou pravdivé. Beru na vědomí, 
že v případě nesprávného či nepravdivého údaje se dopustím přestupku. 
 

Souhlas se zpracováním údajů: 
Žadatel uděluje tímto městu Hrádek nad Nisou jako pronajímateli městských bytů souhlas 
se zpracováním osobních údajů o své osobě dle zák.101/2000 Sb. v platném znění: 
a) v  rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého   
pobytu, 
b) k účelu zpracování podkladů k projednání žádosti o pronájem nemovitého majetku prostor, 
místnosti v orgánech obce a zpracování údajů pro uzavření nájemní smlouvy, včetně 
shromažďování a archivování písemností. 
c) na období: projednání žádosti o pronájem nemovitého majetku prostor, místnosti v 

orgánech obce a trvání nájemního vztahu k městskému bytu. 
 
V…………………….dne………………………          ………………………………………. 
                                                                                                Podpis žadatelů 
Přílohy 
Podnikatelský zámět 
Snímek katastrální mapy se zákresem (popř. situační nákres) 
Výpis z obchodního rejstříku 
Živnostenský list 
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II.e) Pravidla pro běžnou údržbu a drobné opravy související 
s užíváním bytu, místnosti, prostoru  ve vlastnictví města 

Hrádku nad Nisou  
Rada města Hrádek nad Nisou se na své schůzi dne 10.12.2014 schválila, usnesením 
č.22/868/RM/14, vydat tento interní předpis ke stanovení drobných oprav hrazeného 
nájemcem bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví města Hrádek nad Nisou. 

I. 
A) U smluv uzavřených podle občanského zákoníku  č.40/1964 Sb., platného do 

31.12.2013 
U těchto smluv bude postupováno v souladu s tehdejšími předpisy, tj. dle § 687 
občanského zákoníku ( platného do 31.12.2013), kdy hradí nájemce opravy a náklady 
spojené s běžnou údržbou bytu.  
Pojem a rozsah:  
(1) Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto 
vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení 
nebo podle výše nákladu. 
(2) Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny: 

a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a   
výměny prahů a lišt, 
b) opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, 
klik, rolet a žaluzií, 
c) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména 
vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových 
sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v 
osvětlovacích tělesech 
d) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru  
pro byt, 
e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku, 
f) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a 
studené vody.  

(3) Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových 
uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, 
umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, 
infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění 
se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů 
etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních 
armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy 
radiátorů a rozvodů ústředního vytápění. 
(4) Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených 
v odstavci 3. 
(5) Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a 
výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v 
odstavcích 2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1.000 Kč. Provádí-li 
se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je 
rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady 
spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení opravy, se do 
nákladů na tuto opravu nezapočítávají, jsou však součástí ročního limitu podle odstavce 6.  
(6) Součet nákladů za drobné opravy uvedené v odstavcích 2 až 5 nesmí přesáhnout 
částku 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu za kalendářní rok, včetně nákladů na dopravu a 



 

 
Směrnice č.: IP/3/2014 Změna č.: 1  Účinnost od: 1. 1. 2016 Strana: - 31 - 

 

jiných nákladů spojených s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o provedení 
opravy 
(7) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových 
ploch bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem 
bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, 
lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.  
(8) Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění bytu, které 
se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a 
čištění předmětů (plynových spotřebičů, elektrospotřebičů apod.), malování včetně opravy 
omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění 
zanesených odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry.  
 

B) U smluv uzavřených dle Nového občanského zákoníku č.89/2012Sb.(NOZ) 
Podle §2257 odst.2) NOZ „nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy 
související s užíváním bytu.“ Protože prováděcí předpis k tomuto ustanovení vydán nebyl, 
je rozsah řešen přímo ve smlouvě o nájmu tak, že nájemce provádí údržbu a drobné 
opravy související s užíváním bytu, prostor a místnosti v následujícím rozsahu: 

(1) Opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a 
výměny prahů a lišt,  

(2) opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, 
kování, klik, rolet a žaluzií, 

(3) výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení, zejména 
vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů 
datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání a výměny 
zdrojů světla v osvětlovacích tělesech, 

(4) výměny uzavíracích ventilů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro 
byt, místnost a prostor, 

(5) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku, 
(6) opravy indikátorů vytápění a opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a 

studené vody, 
(7) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, 

mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, 
splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, 
kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro 
vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a 
elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně 
uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového 
topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního 
vytápění, 

(8) za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů 
uvedených v bodech 1-7 tohoto bodu B), 

(9) Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění 
bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména 
pravidelné prohlídky a čištění předmětů (plynových spotřebičů, 
elektrospotřebičů apod.), malování včetně opravy omítek, tapetování a 
čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených 
odpadů až ke svislým rozvodům a vnitřní nátěry.  

II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ujednání, která nejsou těmito pravidly výslovně upravena, se řídí příslušným 
ustanovením občanského zákoníku. 

2. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2015  

Vypracoval: Odbor investic a správy majetku Městského úřadu Hrádek nad Nisou  
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EVIDENCE PROCESU SEZNÁMENÍ A ZMĚN 
 

 
A. Proces seznámení 

a) S textem směrnice jsou povinni se seznámit všichni vedoucí zaměstnanci (vedoucí odborů) a je-li to 
relevantní, organizovali práci podle této směrnice. 

b) Vedoucí odborů, pro které je tento předpis závazný (tedy je v jeho gesci nebo je mu určena jeho 
působnost) je tímto uloženo, aby prokazatelně seznámili s tímto předpisem podřízené zaměstnance 
a ostatní osoby, jichž se směrnice týká. 

c) Skutečnost o předání nebo o seznámení se směrnicí je potvrzována podpisem do samostatného 
listu (podpisové doložky), který se přiloží k této směrnici. 

 
B. Proces změn 

Text směrnice se upravuje změnou tak, že nový text směrnice je uveden včetně již provedených změn, bez 
jejich vyznačování. Provedené změny se zaznamenávají do níže uvedených změnových listů. Ve 
změnových listech se uvede identifikovatelná část původního znění a pod tuto část se uvede nové znění. 
Následně se při identifikaci směrnice používá obrat: „Směrnice č. IP/číslo/rok – ve znění změny č. x.“ Počet 
změn není omezen, ale po druhé úpravě, nebo při závažných změnách směrnice se doporučuje vydat 
směrnici v novém vydání s novým číslem směrnice. 
 
Změnový list č. 1 

Účinné 
od: 

Zpracoval/a Přezkoušel/a Schváleno 
Jméno Podpis Jméno Podpis Dne Rozhodnutím č. 

1.1.2016  Miroslava 
Karlíková 

 Jiří  
Timulák 

 8. 12. 
2015 

22/689/RM/2015 

 
Kapitola 
/strana 

Text   Změna textu oproti stávající verzi 

I. Původní I Souhrnné informace o směrnici (zrušeno a vymazána tabulka) 
Nový I. Informační doložka (vložena nová tabulka) 

II. b) Původní --- 
Nový Nově přečíslovány přílohy dle čl. III. bodu 2) 

II. c), 
III., 2) 

Původní Přílohy č. 8, 9, 10, 11 jsou nedílnou součástí těchto pravidel.  
Nový Přílohy č. 9, 10, 11, 12 jsou nedílnou součástí těchto pravidel.  

(nově přečíslovány přílohy) 
II. d), čl. 
5, 5.3 

Původní Příloha č. 12 je nedílnou součástí těchto pravidel. 
Nový Příloha č. 13 je nedílnou součástí těchto pravidel. 

(nově přečíslovány přílohy) 
II. e), A), 
(5) 

Původní … nepřesáhne částku 500 Kč. Provádí-li … 
Nový … nepřesáhne částku 1.000 Kč. Provádí-li … 

II. e), A), 
(6) 

Původní  … nesmí přesáhnout částku 70 Kč/m2 podlahové … 
Nový … nesmí přesáhnout částku 100 Kč/m2 podlahové … 

 
Změnový list č. 2 

Účinné 
od: 

Zpracoval/a Přezkoušel/a Schváleno 
Jméno Podpis Jméno Podpis Dne Rozhodnutím č. 

       

 
Kapitola 
/strana 

Text   Změna textu oproti stávající verzi 

 Původní  
Nový  

 Původní   
Nová  

 


