
P R A V I D L A 
k pronájmu bytů v domech zvláštního určení 

ve vlastnictví Města Kutná Hora 
(schválená Radou města Kutná Hora usnesením č. 153/13 dne 13. 3. 2013 ) 

 

 
čl. I 

Úvodní ustanovení 
 

1.  Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)  

ve znění pozdějších předpisů stanoví pravidla pro pronájem bytů v domech zvláštního 

určení, resp. bytů v Domech pro seniory (dále jen DPS), které jsou v majetku Města 

Kutná Hora. 

 

2.  Byty v domech zvláštního určení dle § 685, odst. 4) OZ jsou určeny pro bydlení  

     starších občanů. Město Kutná Hora má byty v domech zvláštního určení v objektech  

     čp. 400 – 401  ul. Školní, čp. 402 – 403 ul. Benešova a čp. 921 – 922 ul. U Havírny,  

     určené jako byty v DPS. 

 

3.  Nájemní vztahy pro byty v DPS se řídí příslušnými ustanoveními OZ, a těmito 

pravidly. 

 

čl. II 
Podání žádosti 

 
1.  Žádost o byt v DPS si podává žadatel na odbor správy majetku MÚ Kutná Hora na 

     příslušném tiskopise, který je k dispozici na odboru správy majetku MÚ nebo na  

     stránkách města www.mu.kutnahora.cz. Odbor správy majetku vede seznam  

     uchazečů o pronájem bytu v DPS. 

 

2.  Žadatel o pronájem bytu v DPS může být zapsán do seznamu uchazečů pokud splňuje 

tyto podmínky: 

a) je státním příslušníkem členského státu Evropské unie 

b) žadatel ke dni podání žádosti dosáhl věku 65 let. Věková hranice 65 let není 

podmínkou u žadatelů, kteří doloží doklad o přiznání příspěvku na péči podle 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

c) žadatel není v prodlení s plněním svých závazků vůči Městu Kutná Hora 

d) žadatel, který je nájemcem bytu ve vlastnictví Města Kutná Hora, současně 

s žádostí předloží písemné prohlášení (závazek), že v souvislosti s budoucím 

pronájmem bytu v DPS předá dosud užívaný byt vyklizený zpět pronajímateli a 

uzavře dohodu o ukončení nájmu tohoto bytu   

e) žadatel formou čestného prohlášení uvede, že není a nebyl majitelem bytu, který 

zprivatizoval (koupil) od Města Kutná Hora v rámci privatizace městského 

bytového fondu. Pronájem bytu v DPS žadateli, který zprivatizoval městský byt, 

bude umožněn v případě, že se žadatel zaváže prodat svůj stávající byt zpět 

Městu Kutná Hora za stejnou cenu, za jakou byt od města odkoupil. Tato cena 

bude zvýšena o procentuální část odpovídající součtu procentní míry inflace 

v jednotlivých letech za období od nabytí vlastnického práva k bytu do počátku 

roku, v němž bude uzavřena smlouva o zpětném prodeji. Dále bude cena zvýšena 

o zůstatkovou hodnotu vynaložených investic na podstatné zlepšení bytu dle 

znaleckého posudku, který bude zpracován. 

 

 

 

 

http://www.mu.kutnahora.cz/


 

 

 

3.  Žadatel zapsaný v seznamu uchazečů je povinen oznámit odboru správy majetku MÚ 

     veškeré změny ve skutečnostech uvedených v žádosti o pronájem bytu v DPS  

     do 30-ti dnů od vzniku nové skutečnosti.  

 

4.  Nedílnou součástí žádosti o pronájem bytu v DPS bude stanovisko příslušného odboru 

     sociálních věcí a zdravotnictví MÚ (obecního úřadu s rozšířenou působností podle 

     trvalého pobytu žadatele), které bude zpracováno na základě místního šetření  

     u žadatele.  

 

 

čl. III 
Pronájem bytů v DPS 

 
1.  Seznam uchazečů je veden podle data podání žádosti o pronájem bytu v DPS. Zvlášť  

     je veden seznam uchazečů pro jednotlivce, a zvlášť pro manželské či partnerské páry. 

     Rozdělení seznamu uchazečů je z důvodu účelného pronajímání bytů v DPS podle  

     jejich velikosti.  

 

2.  Na základě stanoviska příslušného odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ  

     (obecního úřadu s rozšířenou působností podle trvalého pobytu žadatele) je možné 

     v případě jejich doporučení (například z důvodu zdravotního stavu žadatele) předložit  

     po projednání Bytovou komisí rady města prostřednictvím odboru správy majetku  

     návrh radě města na řešení dle čl. VI. těchto pravidel. 

 

3.  Pokud bude uchazeči o byt v DPS předložena nabídka na pronájem konkrétního bytu 

podle data podání jeho žádosti a jeho potřeb (velikost bytu, umístění bytu apod.), a 

on jej bez vážných důvodů nepřijme do 30 dnů od doručení nabídky, bude jeho 

žádost o pronájem bytu vyřazena ze seznamu uchazečů. O výjimce může rozhodnout 

rada města například z důvodu aktuálního zdravotního stavu. V případě zájmu si 

může uchazeč podat novou žádost o pronájem bytu v DPS. 

 

 

čl. IV 
Uzavření nájemní smlouvy 

 
1.  O nájmu bytu v domě zvláštního určení, resp. v DPS rozhoduje Rada města Kutná 

Hora. Návrh na pronájem bytu v DPS předkládá radě města Bytová komise rady 

města prostřednictvím odboru správy majetku MÚ. 

 

2.  Počínaje dnem účinnosti těchto pravidel se při uzavření nájemní smlouvy k bytu 

v DPS stanovuje výše nájemného v částce 45,- Kč za 1 m2 měsíčně. Pronajímatel je 

oprávněn jednostranně zvyšovat nájemné vždy s účinností od 1. března toho kterého 

roku tak, že nájemné se zvýší o míru inflace v uplynulém kalendářním roce, 

vyhlášenou příslušným státním orgánem (ČSÚ). Pokud se jedná o nájemní smlouvy 

uzavřené do dne počátku účinnosti těchto pravidel, zůstává výše nájmu v dosud 

sjednané výši. 

 

3.  Nájemní smlouva k bytu v DPS je s uchazečem uzavírána na dobu neurčitou. Nájemní  

smlouvu o nájmu bytu v DPS je uchazeč povinen uzavřít do 30-ti dnů ode dne 

doručení usnesení rady města o pronájmu bytu. Uvedená lhůta může být 

prodloužena pouze z vážných důvodů, jako je například hospitalizace apod.  

Po uplynutí této lhůty možnost uzavření nájemní smlouvy zaniká, a má se za to, že  

o pronájem bytu v DPS nemá žadatel zájem.  

 



4.  V bytech v DPS mohou bydlet občané, kteří uzavřeli nájemní smlouvu k bytu  

     s Městem Kutná Hora. Přenechání bytu nebo jeho části jiné osobě včetně blízkých 

     příbuzných není přípustné. Nájemní vztahy se dále řídí příslušnými ustanoveními 

     občanského zákoníku s tím, že pro nájem bytů v DPS neplatí ustanovení § 703 – 707 

     OZ, tedy je vyloučen společný nájem bytu manžely a přechod nájmu bytu.   

 

 

čl. V 

Přechodné ustanovení 
 

Uchazeči, kteří jsou ke dni přijetí těchto pravidel vedeni v seznamu uchazečů o byt  

v DPS, budou odborem správy majetku MÚ informováni o přijetí nových pravidel 

k pronájmu bytů v DPS. Odbor správy majetku seznámí každého uchazeče s novými 

pravidly a vyzve jej k vyjádření, zda podle daných podmínek stanovených v nových 

pravidlech požaduje ponechat v seznamu uchazečů. V případě souhlasu zůstane uchazeč 

v seznamu se zachováním pořadí podle data podání původní žádosti. Vyjádření uchazeče 

musí být v písemné podobě formou vyplnění žádosti o byt v DPS dle čl. II. těchto 

pravidel, která mu bude zaslána odborem správy majetku spolu s informací. Vyplněná 

žádost musí být doručena Městu Kutná Hora do 30-ti dnů od převzetí informace o přijetí 

nových pravidel. Po uplynutí této lhůty bez doručení žádosti bude takový uchazeč  

vyřazen ze seznamu, a má se za to, že o pronájem bytu v DPS již nemá zájem.  

 

 

čl. VI 
 

Rada města je oprávněna z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout způsobem 

odlišným od těchto pravidel. 

 

 

čl. VII 
 

Usnesením rady města č. 153/13 ze dne 13. 3. 2013 byla zrušena Pravidla pro 

přidělování obecních bytů do nájmu občanů ze dne 12. 7. 2006.  

 

 

čl. VIII 
 

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 14. 3. 2013. 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Ivo Šanc CSc. 

starosta města 

 

 

 

Ing. Jiří Franc                                                                         Mgr. Dana Vepřková 
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