
O Z N Á M E N Í 
 

O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ 
 

Město Český Krumlov vyhlašuje v souladu s usn. RM č. 0536/RM30/2014 ze dne 3. 11. 2014 
výběrové řízení na obsazení uvoln ěných byt ů: 

 

byt č. 25 o vel. 1+0, Za Tavírnou 108, Č. Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (35,78 Kč/m2) 
byt č. 26 o vel. 1+0, Za Tavírnou 108, Č. Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (35,75 Kč/m2) 
byt č.  7 o vel. 1+1, Vyšehrad 182, Č. Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (34,87 Kč/m2) 
byt č. 17 o vel. 1+1, Vyšehrad 182, Č. Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (34,84 Kč/m2) 
byt č. 23 o vel. 1+1, Vyšehrad 182, Č. Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (34,87 Kč/m2) 
byt č. 24 o vel. 1+1, Vyšehrad 182, Č. Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (35,78 Kč/m2) 
byt č. 26 o vel. 1+1, Vyšehrad 182, Č. Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (35,79 Kč/m2) 
byt č. 23 o vel. 1+1, Lipová 161, Č. Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (34,87 Kč/m2) 
byt č. 35 o vel. 1+1, Lipová 161, Č. Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (35,78 Kč/m2) 
byt č. 36 o vel. 1+1, Lipová 161, Č. Krumlov - nájemné ve výši 53,49 Kč/m2 (34,86 Kč/m2) 
 
Sazba ve výši 53,49 Kč/m2 představuje hodnotu nájemného schválenou RM usn. č. 461/24/2009  
v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb. a sdělením MMR č. 180/2009. Sazba v závorce 
představuje hodnotu nájemného po dočasné slevě schválené RM usn. č. 461/24/2009-3b) jako 
sociální opatření k řešení důsledků jednostranného zvyšování nájemného.  
 

Podmínkou ú časti ve výb ěrovém řízení je doručení  vyplněné "Přihlášky do výběrového řízení" 
na předepsaném formuláři a ve stanoveném termínu. 
 

Kritéria pro posouzení přihlášek:          
úrove ň stávajícího bydlení 

zdravotní stav 
počet nezaopat řených d ětí 

počet členů spole čné domácnosti 
sociální pot řebnost. 

Uvedení klamavých a nepravdivých údaj ů bude mít za následek vy řazení žadatele 
z výběrového řízení. 
 
Přihlášky do VŘ jsou k dispozici na Odboru správy majetku MěÚ, Kaplická 439, Č.Krumlov, 
č. kanc. V118 a na internetových stránkách města: http://obcan.ckrumlov.info   
Vyplněnou přihlášku odevzdá žadatel na podatelně MěÚ v uzavřené obálce, zřetelně označené    
„VŘ - uvoln ěné byty - nerozlepovat“, jméno, p říjmení a adresa žadatele  do 10. 12. 2014 do  
13.00 hod.  
 
O uzavření nájemního vztahu s budoucím nájemcem rozhodne rada města. 
Pokud bude RM Český Krumlov žádost zamítnuta, je třeba považovat toto rozhodnutí za konečné. 
RM Český Krumlov si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, případně výběrové řízení 
bez udání důvodů zrušit. 
Informace podává: odbor správy majetku MěÚ Český Krumlov, tel. 380 766 608 
 
Městský úřad Český Krumlov, Odbor správy majetku 
vedoucí OSM Ing. Dagmar Balcarová 
 
 
Vyvěšeno:                                                                             Sejmuto:  
 
 
 
 
 


