PRAVIDLA
upravující otázky související s nájmem bytů a zajišťování bytových
náhrad v domech ve vlastnictví města Vimperk

Čl. I
1) Byty a bytové náhrady se zajišťují v domech ve vlastnictví města Vimperk.
2) Město Vimperk vede seznam uchazečů o byt, v rámci kterého eviduje i žádosti
o zajištění bytové náhrady. Seznam vede hospodářský a bytový odbor MěÚ Vimperk.
Pokud žadatel o byt nebo o zajištění bytové náhrady písemně nepotvrdí, že na své
žádosti trvá, a to vždy nejpozději do 30.6. a 31.12. každého kalendářního roku na
hospodářském a bytovém odboru MěÚ Vimperk (dále jen „odboru HB“), bude jeho
žádost ze seznamu vyřazena. Změní-li se osobní poměry žadatele oproti skutečnostem
uvedeným v žádosti a žadatel tuto změnu písemně neoznámí v uvedeném potvrzení
žádosti, bude jeho žádost ze seznamu vyřazena.

Čl. II
1) O byt může požádat každý zletilý občan, který má alespoň po dobu dvou po sobě
jdoucích let před podáním žádosti trvalé bydliště, trvalý nebo přechodný pobyt
cizince na území města Vimperk nebo je po dobu alespoň jednoho roku zaměstnán
v provozovně na území města Vimperk, nemá vlastní byt, s výjimkou uvedenou v čl.
IV odst. 1 písm. b) pravidel, a nemá žádné finanční závazky vůči městu Vimperk
nebo prokáže, že sice takové závazky má, ale došlo k uzavření dohody o úhradě
těchto závazků a dohoda je z jeho strany řádně plněna. Pokud však závazky
pocházejí z dlužného nájemného, nelze k existenci takové dohody přihlížet.
2) U osob uvedených v čl. IV 1) sociální poměry žadatele, postačí, když má žadatel o byt
trvalé bydliště na území města Vimperk a splňuje podmínky sociálních poměrů tam
uvedených.
3) O byt může požádat i vlastník bytu, který je předmětem pronájmu, jestliže podle
rozhodnutí soudu nebo uzavřené dohody o ukončení nájmu, má bývalý nájemce
bytu na území města Vimperk nebo jiné osoby užívající byt nárok na zajištění
bytové náhrady nebo vlastník domu, jemuž stavební úřad povolil nebo nařídil
odstranění stavby, přičemž dům se nachází na území města Vimperk (dále „bytová
náhrada“).
4) O zajištění bytové náhrady pro toho z rozvedených manželů, který se podle
rozhodnutí soudu nebo dohody rozvedených manželů, má povinnost z bytu
vystěhovat může požádat kterýkoliv z rozvedených manželů, nachází-li se byt na
území města Vimperk.

Čl. III.
1) K žádosti o byt nebo zajištění bytové náhrady musí žadatel předložit následující
doklady:
- u zajištění bytové náhrady na základě rozhodnutí soudu toto rozhodnutí soudu
s vyznačením právní moci,
- u žadatele, jehož nájemní právo bylo zrušeno nebo mu byla uložena povinnost
vystěhovat se ze stávajícího bytu dle ust. § 768 -769 občanského zákoníku,
rozhodnutí soudu s doložkou právní moci, nebo písemnou dohodu o dalším
nájmu bytu s ověřenými podpisy účastníků. Ověřených podpisů není potřeba,
pokud účastníci podepíší dohodu před úředníkem odboru HB,
- u žadatele, který žádá o zajištění bytové náhrady na základě uzavřené dohody o
ukončení nájmu stávajícím nájemcem, stejnopis uvedené dohody,
- pokud se jedná o rozvedeného žadatele, který bydlel ve služebním bytě, k němuž
má nájemní právo jeho bývalý manžel, nebo pokud se jedná o rozvedeného
žadatele, který bydlel v družstevním bytě, k němuž jeho bývalému manželovi
vzniklo právo na uzavření nájemní smlouvy před uzavřením manželství, doloží
žadatel rozsudek o rozvodu s doložkou právní moci a současně prokáže uvedené
skutečnosti.
2) Jestliže shora uvedené doklady nebudou k žádosti přiloženy nebo nebudou mít
veškeré náležitosti, nebude se na žádosti brát zřetel, až do doby, kdy žadatel uvedené
doklady doloží nebo doplní.

Čl. IV.
l) Bytová komise se při výběru nájemce řídí těmito kritérii v pořadí, jak jsou uvedena:
a) sociální poměry žadatele, čímž se rozumí zejména tyto skutečnosti:
- žadatel byl o svůj byt připraven živelní pohromou,
- žadatel bydlí ve zdravotně závadném nebo zdravotně nevhodném bytě,
- nezletilé děti svěřené do výchovy žadatele potřebují zajistit oddělené bydlení
od dalších osob bydlících v bytě žadatele z důvodu zajištění zdravého
mravního vývoje nezletilých dětí,
- žadatelův dosavadní byt podle velikosti a vybavení nezajišťuje lidsky
důstojné ubytování žadatele a členů jeho domácnosti, přičemž v neutěšené
bytové situaci se žadatel neocitl vlastním přičiněním.
b) žadatel provozuje v obvodu města Vimperk povolání nebo zaměstnání, jehož
výkon je veřejně prospěšný z hlediska zajištění lepší životní úrovně obyvatel a jeho
okolí, zejména co se týče lékařské péče a dalších služeb, jejichž poskytování je
zpravidla podmíněno potřebnou (vysokou) kvalifikací, případně má pozitivní vliv
na rozvoj zaměstnanosti v obvodu města, popřípadě zajišťuje pro město Vimperk
nebo jeho městský úřad nezbytné služby nebo se zavázal vykonávat práce, se
kterými je spojeno právo na nájem služebního bytu (např. domovnický byt). O
přidělení bytu může v takových případech pro svého zaměstnance požádat i jeho
zaměstnavatel. V takových případech nemusí žadatel splňovat kritéria, uvedená
v čl. II odst.1) pravidel. Rada města Vimperk (dále jen „Rada“), může při
rozhodování o uzavírání nájemní smlouvy s žadatelem výše uvedeným rozhodnout,
že doba nájmu může být omezena pouze na dobu, po kterou bude žadatel splňovat

kritéria uvedená v tomto ustanovení, popřípadě může stanovit, že nájem zanikne
v případě, že tato kritéria nebudou splněna alespoň po určitou dobu,
c) zajištění bytové náhrady pro občany, kterým byla dána výpověď z nájmu bytu
podle § 711a odst. 1 písm. a) občanského zákoníku a soud k této výpovědi přivolil,
d) zajištění bytové náhrady pro občany, kterým byla dána výpověď z nájmu bytu
podle § 711a odst. 1 písm. b), c) a 711 odst. 2 písm. e) občanského zákoníku
a § 2288 odst. 1 písm. c) a odst. 2 občanského zákoníku.
2) V případě, že město Vimperk bude mít k dispozici konkrétní byt k pronajmutí,
zveřejní vhodným a v místě obvyklým způsobem popis tohoto bytu s upřesněním
doby, kdy si je možné takový byt prohlédnout za asistence odpovědného pracovníka
Městské správy domů Vimperk s.r.o., a termín, do kdy mohou žadatelé sdělit, že mají
zájem o přidělení takto specifikovaného bytu do nájmu. Součástí zveřejnění mohou
být i další kritéria pro výběr konkrétního nájemce. Nabídky je potřeba učinit
písemně výše uvedeným způsobem a v termínu u odboru HB. Pokud zájemce
doposud není evidován jako žadatel o byt, je povinen v nabídce sdělit i skutečnosti,
které je třeba uvést do žádosti o přidělení bytu, připojit k ní potřebné listiny dle čl. III
těchto pravidel a splnit veškeré podmínky pro zařazení do evidence žadatelů o byt
nebo bytovou náhradu dle čl. II těchto pravidel s tím, že taková nabídka bude
současně považována i za žádost o přidělení bytu.
3) Při vyhodnocování konkrétních nabídek žadatelů o přidělení bytu podaných v reakci
na zveřejnění konkrétního bytu dle čl. IV bod 2 těchto pravidel, bude přihlíženo
zejména na pořadí žadatelů dle čl. IV bod 1) pravidel, ale pokud budou součástí
zveřejnění i další kritéria, pak bude prioritně přihlíženo k těmto kritériím. V případě
možnosti přidělení bytu v havarijním stavu lze jako kritérium pro jeho přidělení
zveřejnit, že bude přidělen tomu ze žadatelů, který se zaváže byt opravit vlastním
nákladem. Při nabídkách svým charakterem rovnocenných se přihlíží k délce doby,
po kterou je žadatel evidován jako žadatel o byt. Vyhodnocování nabídek provádí
bytová komise a následné uzavření nájemních smluv schvaluje Rada, to vše na
základě podkladů, zpracovaných odborem HB.

Čl. V
Seznam žadatelů o byt a bytové náhrady jakož i vyhodnocení přijatých žádostí
a zveřejněných nabídek za příslušné období předkládá minimálně jedenkrát za čtvrt
roku referent odboru HB k nahlédnutí Radě. V tomto pořadí jsou zařazeny všechny
žádosti o byt a bytovou náhradu, které byly k příslušnému datu přijaty a zaevidovány
na odboru HB.
Čl. VI
1) Návrh na uzavření nájemní smlouvy s konkrétním žadatelem předkládá bytová
komise Radě. Nájemní smlouvu schvaluje Rada.
2) Jestliže Rada rozhodne uzavřít nájemní smlouvu k bytu na dobu určitou, nebo
v minulosti byla uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou, může Rada na základě
žádosti rozhodnout o prodloužení nájemního vztahu, a to i opakovaně. Pokud

nebude žádost podána 1 měsíc před ukončením nájemního vztahu, může Rada v
odůvodněných případech rozhodnout o uzavření nové nájemní smlouvy na dobu
určitou nebo neurčitou, a to s platností, ode dne, který bude stanoven rozhodnutím
Rady.
3) V případě, že byla podána výpověď z nájmu bytu ve smyslu ust. § 2288 odst. 1 písm.
a) a nebo § 2291 občanského zákonku a tato výpověď nebyla v zákonem stanovené
lhůtě napadena žalobou, popřípadě pokud byla tato žaloba pravomocně zamítnuta,
může Rada v odůvodněných případech k žádosti uživatele takového bytu rozhodnout
o uzavření nové nájemní smlouvy k uvedenému bytu s jeho uživatelem, avšak pouze
za předpokladu, že již neexistují důvody pro podání výpovědi ve smyslu ust. § 2288
odst. 1 písm. a) a nebo § 2291 občanského zákoníku, takový žadatel i v mezidobí po
zániku nájemní smlouvy si řádně plnil své povinnosti ve smyslu ust. § 2295
občanského zákoníku a svým chováním dal najevo, že se do budoucna není nutno
obávat vzniku stejného výpovědního důvodu. Takovouto novou nájemní smlouvu lze
uzavřít pouze na dobu určitou.
4) Rada může na základě žádosti nájemce provést výměnu bytu za jiný volný byt, který
má město Vimperk k dispozici. V takovém případě se u přidělení bytu, který žadatel
výměnou získává, nepoužije postup podle čl. IV 1) pravidel z hlediska pořadí.
Obdobným způsobem může k žádosti nájemců dvou různých bytů Rada udělit
souhlas se záměnou nájemce (nájemců) bytů tak, že stávající nájemníci dvou
různých bytů si byty vymění a odpovídajícím způsobem dojde i k uzavření nových
nájemních smluv. Taková výměna může být provedena i mezi nájemci bytu ve
vlastnictví města Vimperk a nájemci bytu ve vlastnictví jiné osoby, za předpokladu,
že vlastník daného bytu s takovým postupem bude souhlasit. Při takovéto výměně
nájmů bytů se důvody žádosti neposuzují a záleží jen na úvaze Rady, zda žádosti
vyhoví dle konkrétních okolností.
5) Rada může, bez ohledu na ostatní ustanovení těchto pravidel, uzavřít nájemní
smlouvu o nájmu bytu č. 1, 3 nebo 4 v domě čp. 150 ve Vimperku II (dále jen
„sociální byt“). Sociální byt je možné přidělit nájemci, který má závazky vůči městu
plynoucí z dlužného nájemného na základě doporučení odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. Podmínkou přidělení bytu je dohoda o prokazatelné spolupráci
uchazeče o tento byt s poskytovatelem sociální služby v oblasti jeho finančních
záležitostí a vzdělávání ve finanční gramotnosti. Na celkovou dlužnou částku musí
být uzavřen splátkový kalendář maximálně na 36 měsíců. Porušení splátkového
kalendáře může být důvodem ukončení nájemní smlouvy. Sociální byty nejsou
zveřejňovány na úřední desce, jsou přidělovány na základě doporučení odboru
sociálních věcí a zdravotnictví. Posouzení konkrétních okolností rozhodných pro
uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu je na úvaze Rady a ostatní ustanovení
těchto pravidel se na uzavírání nájemních smluv k sociálním bytům nevztahují.
6) Rada města má právo rozhodnout o přidělení bytu ve Vimperku žadateli z důvodu
zvláštního zřetele bez ohledu na ostatní ustanovení těchto pravidel.
7) V případě, že jeden ze společných nájemců bytu, případně nájemce bytu, se kterým
v bytě žijí osoby, které mají od jeho nájemního práva odvozeno právo bydlení
v daném bytě (kupř. §2272 občanského zákoníku), trvale opustí pronajatý byt, může
Rada k žádosti druhého nájemce bytu, případně osoby, která právo bydlení v daném
bytě odvozovala od nájemního práva takového nájemce, rozhodnout, že daný byt

bude po ukončení nájmu s původním nájemcem nadále pronajat takovémuto
žadateli za stejných podmínek, jako původnímu nájemci (či společnému nájemci).
Ostatní ustanovení těchto pravidel se na takový postup nevztahují.

Čl. VII
1) Odmítne-li žadatel o byt, který je v pořadí, nabídnutý byt, uzavře město Vimperk
smlouvu o nájmu bytu s jiným žadatelem v souladu s čl. IV pravidel vybraným
z pořadí žadatelů schváleného Radou.
2) Odmítne-li osoba, které byla zajištěna bytová náhrada uzavřít smlouvu o nájmu bytu,
vydá město Vimperk tomu, kdo o zajištění bytové náhrady požádal pro účely výkonu
rozhodnutí písemné potvrzení, ve kterém uvede, že bytová náhrada je zajištěna a je
způsobilá k řádnému nastěhování a užívání.

Čl. VIII
1) Tato pravidla se nepoužijí na:
- byt, který vznikne z nebytových nebo společných prostor za finanční nebo
majetkové účasti fyzické nebo právnické osoby (jiné právnické osoby než město
Vimperk),
- byt v domě zvláštního určení,
- byt v nemocničním areálu za podmínky, že se nájemcem stane osoba podílející se
na zajišťování zdravotnických služeb pro obyvatelstvo,
- sociální byt.
2) V případě zvláště atraktivního bytu zejména polohou, výměrou, vybavením,
modernizací, rekonstrukcí, může Rada vybrat nájemce bytu na základě soutěžního
řízení, kterým budou vybráni uchazeči, kteří podali nabídku na nejvyšší smluvní
nájemné nebo nejvyšší složenou zálohu na smluvní nájemné. V tomto případě mohou
být vybráni i uchazeči, kteří nejsou zařazeni v seznamu uchazečů o byt, jestliže mají
trvalý pobyt na území města Vimperk. Pravidla soutěžního řízení určí Rada.
3) V případě záměru demolice bytového domu učiněné ve prospěch veřejně prospěšné
stavby na území města Vimperk, může Rada uzavřít smlouvu na byt s osobou bydlící
v takovém bytovém domě bez přihlédnutí k seznamu uchazečů o byt nebo evidenci o
zajištění bytové náhrady.

Čl. IX
Tato pravidla nabývají ve smyslu usnesení Zastupitelstva města Vimperk č. 136 ze dne
29. 6. 2015 účinnosti následující den po jednání Zastupitelstva města Vimperk. Podle
těchto pravidel budou posuzovány i žádosti, o kterých doposud nebylo rozhodnuto, a
byly podané v době před nabytím účinnosti těchto pravidel.

