
Nabídka volného bytu 
 

Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 „Zásady pro nájem bytů ve výlučném vlastnictví 

města Telče“, nabízí město k pronájmu následující byt 
 

v ulici Radkovská 214, Telč – Staré Město: 

 

Byt č. 8 (1+1) ve 3. podlaží 
 
Charakteristika :  pokoj                    21,42 m² 

 kuchyně 12,21 m² 

 sklad 4,46 m
2 

 
chodba 3,90 m

2 

 
koupelna 3,23 m

2
 

 
komora                         2,56 m² 

 WC 1,28 m
2
  

 
 

Výměra bytu celkem:  49,06 m
2
   

 

Byt je vybaven: tepelným zdrojem, kuchyňskou linkou, sporákem, vodoměrem a digestoří.

   

Základní nájemné:   2.448,- Kč 

Pronájem inventáře    264,- Kč 

Záloha za služby (voda, osvětlení společných prostor a 

 čištění komínů)     300,- Kč 

Nájemné celkem:   3.012,- Kč 

 

 

V nájemném  nejsou započítány zálohy za el. energii a plyn. 

 

Byt spadá do energetické třídy F. 

 

 

Termín pro přijetí žádostí: do 21. dubna 2020 
 

 
Bližší informace: odbor rozvoje a územního plánování – Jana Vyhlídalová, tel.: 567 112 425 

                                                                                e-mail: jana.vyhlidalova@telc.eu 

 

 

* Jedná se o byt sociálního charakteru – viz. příloha: Podmínky pronájmu bytů 

sociálního charakteru. 
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Podmínky pronájmu bytů sociálního 

charakteru 

 

 
1) Byt postavený s dotací podle Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické 

infrastruktury lze pronajmout: 

 

a) samostatně žijící osobě, jejíž průměrný měsíční příjem v období šesti kalendářních měsíců 

před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní 

hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem 

b) osobě s dalšími členy domácnosti, jestliže průměrný měsíční příjem domácnosti nepřesáhl 

v období šesti kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy1,5 násobek průměrné 

měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem 

 

2) Smlouvu o nájmu k bytu vystavěnému s dotací podle tohoto programu uzavře obec pouze 

s osobou, která nemá k datu uzavření nájemní smlouvy vlastnické nebo spoluvlastnické a 

jemu obdobné právo k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu. Tuto podmínku musí 

splňovat i další členové domácnosti, kteří mají v bytě bydlet. 

 

3) Nájemní smlouva se uzavírá na dobu dvou let s možností jejího opakovaného prodloužení 

za stejných a nebo změněných podmínek podle konkrétní situace nájemce, kterou posuzuje 

obec. 

 

4) Obec může uzavřít nájemní smlouvu i s jinými osobami, které nesplňují podmínky 

pronájmu stanové v odstavcích 1 a 2, jsou-li k datu uzavření nájemní smlouvy uspokojeny 

všechny žádosti o pronájem osob uvedených v odstavci 1. 

 

5) Nájemní smlouva podle odstavce 4 se uzavírá na dobu jednoho roku a lze ji prodloužit na 

dobu dalšího roku pouze za předpokladu, že obci nebyly podány ke dni uzavření smlouvy 

nové žádosti osob uvedených v odstavci 1 a 2. 


