Rada města si v řádně odůvodněných případech vyhrazuje právo rozhodnout ve prospěch
jiné (i nižší) nabídky.
Všechny podmínky jsou uvedeny v Pravidlech schválených usnesením RM č. 236/13/RM/2019,
zveřejněných na webových stránkách: www.mesto-uh.cz/pravidla.
Termín prohlídky bytu:
Středa 18.09.2019:

 15.30 – 15.45 hod., byt č. 4 v domě č.p. 403, ul. Kollárova, Uh. Hradiště, sraz
před domem č.p. 403
 16.05 – 16.20 hod., byt č. 3 v domě č.p. 372, ul. J. Lucemburského, Uh. Hradiště,
sraz před domem č.p. 372

Podmínky podání nabídky:


Nabídky musí být dodány v zalepené obálce nadepsané: Neotvírat – soutěž nájemného 403/4
nebo 372/3,
nejpozději do 26.09.2019 do 14.00 hodin na adresu: Městský úřad, podatelna,
Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště.

Zalepená obálka musí obsahovat:
 vyplněnou žádost na předepsaném formuláři, ve které bude uvedeno: jméno, příjmení,
datum narození, bydliště, kontakt, roční čistý příjem za posledních 12 měsíců za všechny členy
domácnosti, jména a příjmení spolubydlících osob a číslo účtu, na který by se
vracela částka za účast ve výběrovém řízení
 doklad o bezdlužnosti vůči městu (za všechny osoby)
 doklad o úhradě jistoty za účast ve výběrovém řízení ve výši 4 000 Kč
 cenovou nabídku nájemného v Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy v minimální výši
základního nájemného stanoveného radou města pro soutěže bytů (minimální výše nájemného je
uvedena ve zveřejněném záměru)
Žádost, která nebude podána na předepsaném formuláři, nebude kompletně vyplněna (včetně potvrzeného
čistého ročního příjmu), nebude uvedena nabízená cena, nebudou přiloženy požadované přílohy včetně
dokladu o zaplacení jistoty a nebude doručena v předepsaném termínu, nebude hodnocena.
Podmínky vrácení nebo započtení finanční částky za účast ve výběrovém řízení:
 Žadateli, se kterým bude uzavřena nájemní smlouva, je složená jistota v rámci soutěže převede na účet
správce a o tuto částku je ponížena požadovaná jistota, kterou má žadatel složit před uzavřením
nájemní smlouvy.
 Žadatelům vyhodnocených v pořadí bude jistota vrácena do 30 dnů od uzavření nájemní smlouvy na
byt.
 Ostatním žadatelům bude jistota vrácena do 30 dnů od vyhodnocení záměru radou města.

Bližší informace poskytnou pracovníci odboru správy majetku města, tel. 572 525 379, 572 525 375.
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