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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Tato Pravidla stanovují základní podmínky pronájmu startovacích bytů, upravují 

postup města Moravská Třebová při provádění výběrových řízení a vyřizování žádostí o 

pronájem startovacích bytů podaných k Odboru majetku města Městského úřadu 

Moravská Třebová (dále jen OMM) a slouží jako podklad k jednání výběrové komise a 

Rady města Moravská Třebová. 

(2) Pro účely těchto Pravidel se startovacími byty rozumí bytové jednotky ve vlastnictví 

města Moravská Třebová zařazené do kategorie startovacích bytů usnesením Rady 

města Moravská Třebová.  

(3) Nájemní vztahy ke startovacím bytům se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZ) a těmito 

Pravidly. 

Článek 2 

Podmínky pro podání žádosti 

(1) Žádost o přidělení startovacího bytu může podat kterákoliv fyzická osoba (dále jen 

žadatel), která splňuje následující podmínky: 

a) dosáhla věku 18 – 35 let (v případě manželského páru, registrovaného partnerství či 

členů společné domácnosti platí podmínka, že celkový součet věku 

manželů/partnerů/spolubydlících osob nepřekročí 65 let ke dni podání žádosti), 

b) je občanem ČR, který je způsobilý k právním úkonům, 

c) nemá u města Moravská Třebová evidovány dluhy po lhůtě splatnosti, 

d) není vlastníkem nemovitosti určené k bydlení, 

e) má ke dni účinnosti nájemní smlouvy trvalý pobyt ve městě Moravská Třebová, 

f) je ekonomicky aktivní, 

g) příjem jednotlivce dosahuje minimálně částky 3,5násobku životního minima a 

nepřesahuje částku 7násobku životního minima dle zákona č. 110/2006 Sb., o životním 

a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů (v případě manželského páru, 

registrovaného partnerství či členů společné domácnosti platí podmínka, že celkový 
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příjem dosahuje minimálně částky 3,5násobku životního minima a nepřesahuje částku 

12násobku životního minima). 

V případě manželského páru, registrovaného partnerství či členů společné domácnosti 

musí podmínky ad b) a f) splňovat alespoň jeden z manželů/partnerů/spolubydlících 

osob. Ostatní podmínky musí splňovat oba manželé/partneři/spolubydlící osoby. 

(2) Do příjmu žadatele se nezapočítávají dávky státní sociální podpory ani dávky 

hmotné nouze. 

(3) V případě vyhlášení záměru pronájmu více bytů lze podat žádost o každý z nich. 

(4) Žadatel musí vyplnit formulář žádosti o přidělení startovacího bytu a podepsat 

čestné prohlášení, které jsou přílohou těchto Pravidel.  

(5) Přijetím žádosti nevzniká městu Moravská Třebová vůči žadateli povinnost byt 

přidělit. Žádosti se žadatelům nevrací a ani se nehradí náklady spojené s jejich pořízením. 

(6) Žadatel k žádosti doloží doklad o výši měsíčního příjmu: 

a) zaměstnanec - potvrzením od zaměstnavatele o výši měsíční hrubé mzdy, 

b) podnikatel - daňovým přiznáním. 

Článek 3 

Zveřejnění nabídky a kontrola přijatých žádostí 

(1) Na základě usnesení Rady města Moravská Třebová OMM zveřejní oznámení o 

záměru pronájmu bytu a výzvu k podání žádosti na úřední desce města, na internetových 

stránkách města, případně dalšími vhodnými způsoby, minimálně po dobu 15 

kalendářních dnů. V nabídce uvede popis bytu, termín prohlídky, stanovené měsíční 

nájemné, podmínky pro přidělení bytu dle těchto Pravidel a termín, do kdy je možné podat 

žádost. 

(2) Po uplynutí termínu pro podání žádosti zaměstnanci OMM ověří, zda jsou žádosti 

vyplněny úplně a splňují podmínky pro přidělení bytu a následně z žádostí splňujících 

podmínky vytvoří seznam žadatelů podle počtu bodů přiřazených dle čl. 4 těchto Pravidel. 

Je-li počet bodů stejný pro více žádostí, řadí se tyto podle rozhodnutí výběrové komise. 

(3) Žádosti nesplňující stanovené podmínky nebo obsahující nepravdivé či neúplné 

údaje budou vyřazeny, o čemž bude pořízen záznam. O této skutečnosti budou žadatelé 

vyrozuměni písemně. 
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Článek 4 

Kritéria pro hodnocení 

(1) Každá žádost se hodnotí bodovacím systémem dle kritérií stanovených těmito 

Pravidly. Splnění každého kritéria se hodnotí počtem bodů. Výsledný počet bodů je dán 

součtem bodů přidělených jednotlivým kritériím. 

(2) Rozhodující kritéria pro zařazení žadatele do seznamu jsou: 

a) věk žadatele (součet věku žadatelů, jednotlivec) 

a. a. 36-40 / 18-20     10 bodů 

a. b. 41-54 / 21-27     15 bodů 

a. c. 55-65 / 28-35     10 bodů 

b) počet dětí 

b. a. dvě a více      5 bodů 

b. b. jedno            10 bodů 

b. c. bezdětní       15 bodů  

c) pracoviště 

c. a. úřad práce     5 bodů 

c. b. mateřská či rodičovská dovolená  5 bodů 

c. c. zaměstnanec nebo OSVČ  15 bodů 

Článek 5 

Jednání výběrové komise 

(1) OMM předložený seznam žadatelů posoudí 5členná výběrová komise jmenovaná 

Radou města Moravská Třebová. V komisi jsou zastoupeni vždy 2 zaměstnanci OMM, 1 

člen Rady města Moravská Třebová, 1 odborník a starosta nebo místostarosta. 

(2) Jednání komise je neveřejné. 

(3) Komise posoudí všechny předložené žádosti dle skutečností uvedených podle čl. 2 

těchto Pravidel. Z jednání komise bude pořízen protokol.  

(4) Uvolněný startovací byt je nabídnut žadateli dle schváleného pořadníku a v případě 

akceptace nabídky podá OMM do Rady města Moravská Třebová návrh na uzavření 

nájemní smlouvy. 
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Článek 6 

Uzavření smlouvy o nájmu 

(1) Nájem k bytu ve vlastnictví města Moravská Třebová vzniká na základě písemné 

nájemní smlouvy. 

(2) Základní náležitosti nájemní smlouvy upravuje OZ. 

(3) Smlouva o nájmu bytu se uzavírá na dobu určitou 12 měsíců. 

(4) Smlouva může být prodloužena na základě žádosti nájemce, a to v jednotlivých 

případech maximálně o 12 měsíců tak, aby celková doba nájmu nepřesáhla 36 měsíců. 

(5) Podmínkou prodloužení smlouvy je řádné užívání bytu, nájemce zejména plní řádně 

své povinnosti ze smlouvy vyplývající, nenarušuje občanské soužití a dobré mravy v 

domě, nájemné a služby související s užíváním bytu hradí bez zpoždění a současně 

splňuje podmínku, že město nemá vůči jeho osobě a ani osobám, které s ním žijí ve 

společné domácnosti, pohledávky po lhůtě splatnosti. 

(6) Pokud vybraný nájemce neuzavře ve stanoveném termínu nájemní smlouvu nebo 

od uzavření smlouvy odstoupí, ztrácí právo na uzavření smlouvy a bude vyrozuměn 

zájemce, který byl určen jako náhradník. 

(7) Pokud ani tento náhradník neuzavře nájemní smlouvu nebo od uzavření smlouvy 

odstoupí, ztrácí právo na uzavření smlouvy a nabídka pronájmu se opakuje. 

(8) Měsíční nájemné je stanoveno dle platných právních předpisů v době uzavření 

smlouvy (tzv. smluvní nájemné v souladu s příslušným usnesením Rady města Moravská 

Třebová). Z takto stanoveného nájemného bude během 1. a 2. roku nájmu poskytnuta 

sleva 50 % a 3. rok sleva 30 %. 

(9) S ohledem na charakter startovacího bytu nebude nájemci udělován souhlas se 

směnou bytu či s podnájmem bytu nebo jeho části třetí osobě. 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

(1) Město Moravská Třebová si vyhrazuje právo ve výjimečných a zvlášť zdůvodněných 

případech hodných zvláštního zřetele ve vztahu k potřebám města odchýlit se od těchto 

Pravidel. 
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(2) Tato Pravidla schválila Rada města Moravská Třebová na svém jednání dne 

21.11.2022 usnesením č. 50/R/211122 a nabývají účinnosti dne 01.12.2022. 

 

Řízení dokumentů 

Číslo předpisu a pořadí výtisku 
Médium 
(papír, databáze, audio 
kazeta….) 

Formulář Za záznam zodpovídá Místo uložení 

 2/2022 elektronicky  vedoucí OKST \\merkur\data\INTERNI\Vnitrni_predpisy_MeU 

 
 2/2022 – výtisk 1 papír  vedoucí OKST registr vnitřních předpisů 
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Příloha č. 1 

Žádost o přidělení startovacího bytu ve vlastnictví města Moravská Třebová 

Jméno a příjmení žadatele: ……..………………………….……………….…………………. 

Datum narození: …….……………………………….……stav: ………….………………..…. 

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………...……… 

Zaměstnavatel: ……..........…………………..………………………………….……………… 

Kontakt (tel., e-mail): …………..………………………………………….……………………. 

 

Manžel/ka nebo partner/ka žadatele: ……..………………….…….………….………………. 

Datum narození: …….……………………………….……stav: ………….………………..…. 

Trvalé bydliště: …………………………………………………………………………...……… 

Zaměstnavatel: ………………………………..………………………………….……………… 

Kontakt (tel., e-mail): …………..………………………………………….……………………. 

 

Spolubydlící osoby/nezletilé děti:  

Jméno    vztah              datum narození 

…………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………….…..

………………………………………………………………………………………………….…..

…………………………………………………………………………………………………..…. 

 

Žádám o pronájem bytové jednotky č. ……… o velikosti ………. v budově č. p. 

………………. na adrese ………………………………………………………………………... 

 

Žadatel bere na vědomí, že podání této žádosti představuje po dobu nezbytně nutnou 

právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů). 

 

V Moravské Třebové dne ………….……                  ……..………….….………….

         podpis žadatele 

 

               ..……………….……………. 

         podpis manžela/manželky/partnera/partnerky/spolubydlící osoby 
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Příloha č. 2 

Čestné prohlášení 

Čestně prohlašuji, že: 

a) údaje uvedené v mé žádosti o přidělení bytu jsou pravdivé, 

b) jsem: svobodný/á, ženatý/vdaná, rozvedený/á, vdovec/vdova, 

c) nevlastním nemovitost určenou k bydlení, 

d) nemám vůči městu Moravská Třebová žádné neuhrazené závazky a nedoplatky, 

e) mám bydliště na adrese: …………………………………………………………………….., 

f) jsem si vědom/a, že v případě uvedení nepravdivých údajů v mé žádosti o byt nebo 

v tomto čestném prohlášení bude moje žádost o přidělení bytu vyřazena ze seznamu 

žadatelů, v případě přidělení bytu bude nájem bytu skončen. 

 

 

V Moravské Třebové dne ………….……                  ……..………….….………….

         podpis žadatele 

 

               ..……………….……………. 

         podpis manžela/manželky/partnera/partnerky/spolubydlící osoby 

 


