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Záměr na pronájem bytů 

 
Obec Věcov v souladu s usnesením Rady obce  Věcov č. 4/2021 ze dne 30.6.2021  

 

oznamuje 

záměr na pronájem pěti bytů v domě č.p. 14 Jimramovské Pavlovice 

 

Specifikace bytů 

Byt č. 1 (část A):  byt 1+KK o velikosti  38,1 m²  

Byt č. 2 (část A):  byt 2+KK o velikosti  55,1 m² 

Byt č. 3 (část B):  byt 1+KK o velikosti  41,4 m² 

Byt č. 4 (část B):  byt 1+KK o velikosti  47,0.m² 

Byt č. 5 (část B):  byt 2+KK o velikosti  82,5 m² 

 

K bytům lze pronajmout příslušenství bytu (komory). 

 

Podmínky pronájmu: jedná se o byty sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny, kterými 

jsou osoby v bytové nouzi, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 

kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné 

měsíční mzdy. 

Pokud budou užívat byt i další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, 

že měsíční průměr součtu čistých příjmů všech členů domácnosti za období 12 kalendářních 

měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl: 

a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy, 

b) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy, 

c) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy, 

d) 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy. 

 

Další informace zájemci obdrží v kanceláři Obecního úřadu Věcov. 

 

Zájemci mohou podávat písemně žádosti o pronájem bytů na adresu: 

Obec Věcov, Věcov 61, 592 44  Věcov.  

Spolu se žádostí je nutné doložit průměrný čistý měsíční příjem žadatele za období 

předchozích 12 kalendářních měsíců.  

Zájemci, kteří již podali žádosti o výše uvedené byty, nové žádosti nepodávají. 

 

 

Zveřejněno na úřední desce obce dne: 01. 07. 2021 

 

Sejmuto z úřední desky obce dne: 
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