
 
Příloha č. 2 k Pravidlům pro přidělování obecních bytů v obci Rudoltice 
 

Stručné podmínky pro přidělení bytu  
dle poskytovatele dotace 

 
 
Bytové domy čp. 601 – 610 (lokalita Zámeček),  čp. 276 (dole v obci) 
DOTACE – Ministerstvo pro místní rozvoj – dle Programu podpory výstavby 
nájemních bytů a technické infrastruktury pro rok 2003 (2004) 
PŘÍJEM – zkoumá se čistý příjem domácnosti 6 měsíců před uzavřením smlouvy 
VLASTNICTVÍ – nikdo z členů domácnosti nesmí být vlastníkem, spoluvlastníkem 
nemovitosti  
PLATNOST SMLOUVY – smlouva se uzavírá na 2 roky 

- pokud nájemce nesplní podmínky dotace (tj. vlastnictví nebo příjem), 
a současně žádný jiný zájemce, který by podmínky splňoval, 
v Seznamu žadatelů není, uzavírá se smlouva pouze na 1 rok 

- smlouva se prodlužuje na stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, 
splnění podmínek se již nezkoumá – záleží na rozhodnutí obce 

KAUCE – vybírá se při podpisu smlouvy ve výši 3násobku nájemného; nájemné se 
platí v plné výši 
 
 
Bytové domy čp. 611 – 618 + další 619 – 628 (lokalita Zámeček) 
DOTACE – Státní fond rozvoje bydlení – dle 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 
PŘÍJEM – zkoumá se čistý příjem domácnosti 12 měsíců před uzavřením smlouvy 
VLASTNICTVÍ – nikdo z členů domácnosti nesmí být vlastníkem, spoluvlastníkem 
nemovitosti 
PLATNOST SMLOUVY – smlouva se uzavírá na 2 roky 

- pokud se nesplní podmínky dotace (tj. vlastnictví nebo příjem), nelze 
v žádném případě uzavřít smlouvu 

- smlouva se prodlužuje opět na 2 roky, splnění podmínek se již 
nezkoumá 

KAUCE – vybírá se při podpisu smlouvy ve výši 3násobku nájemného; nájemné se 
platí v plné výši 
 
 
Bytové domy čp. 261 – 265 (dole v obci) 
DOTACE – Ministerstvo pro místní rozvoj – dle Podmínek čerpání prostředků 
státního rozpočtu  
PŘÍJEM – nezkoumá se 
VLASTNICTVÍ – nezkoumá se 
PLATNOST SMLOUVY – smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 

- vyjma sociálních bytů č. 5 a 8 čp. 265 – zde se uzavírá smlouva na 
dobu určitou 1 rok – lze poté požádat o prodloužení (opět na 1 rok) 

- ve zvláštních případech též na dobu určitou – rozhoduje ZO 
ZÁLOHA – na nájemném se vybírá při podpisu smlouvy dle aktuálního stavu – 
poměrná část předplaceného nájmu;  dále pak nájemce platí snížené nájemné po 
určitou dobu dle aktuálního stavu (viz jednotlivé smlouvy) 

- sociální byty – platí se nájemné v plné výši; záloha se nevybírá 
- zvláštní případy – dle dohody se ZO, např. 3násobek nájemného 


