Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno
- odbor majetkový a bytový
PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU
Žadatelé o byt, kteří jsou zapsáni ke dni zveřejnění bytu k pronájmu ve stálém seznamu žadatelů o
pronájem obecního bytu na ÚMČ Brno-Žabovřesky, považují-li tento byt za řešení své bytové situace,
mohou v termínu do 18.12.2018 na podatelně městské části Brno-Žabovřesky podat registraci
jako zájemci o tento byt na předtištěném formuláři. Z takto zaregistrovaných žadatelů bude vybrán
nový nájemce v souladu se Zásadami postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části
Brno-Žabovřesky a Pravidly města Brna o pronájmu obecních bytů.

Doba zveřejnění od 30.11.2018 do 17.12.2018

Byt registrační číslo 29/18
Adresa bytu: JINDŘICHOVA 8, BRNO, č. bytu 15
energetická klasifikace: celk.dod.energie: C, obálka budovy: C, vytápění: B

_________________________________________________________________________

VELIKOST BYTU: 2+1

plocha bytu: 58,86 m2

Pokoj: 16,00 m2, pokoj: 9,96 m2, kuchyň: 10,70 m2, spíž: 0,40 m2, koupelna: 2,30 m2 ,
WC: 0,90 m2, předsíň: 9,80 m2, lodžie: 6,00 m2, sklep. koje: 2,80 m2,

podlaží: 4.

výtah: NE

DLUH:

vytápění: ústřední

63.397,- Kč

NÁJEMNÉ VE VÝŠI:
90,00 Kč/m2/měsíc
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
záloha na služby: 800,00 Kč měs./os., záloha na teplo: 1.400,00 Kč měs./byt,
zař. předměty: 38,00 Kč/měs.
Na základě nájemní smlouvy k bytu č. 15, Jindřichova 8, Brno, má statutární město Brno, městská část
Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno, vůči původnímu nájemci bytu pohledávku na nájmu a zálohách na
služby, dluhu na bezdůvodném obohacení jakožto obvyklé nájemné a zálohách na služby která ke dni
28.08.2018 činí celkem 54.973,- Kč, na úrocích z prodlení ke dni vrácení bytu ve výši 1.285,- Kč a
pohledávku na dluhu za vyklizení bytu vč. sklepní kóje ve výši 7.139,- Kč, tj. úhrnem v celkové výši
63.397,- Kč.
Byt je určen k pronájmu zájemci z řad evidovaných žadatelů o pronájem bytu, s podmínkou postoupení
výše uvedené pohledávky za úplatu na nového nájemce bytu, vybraného Radou městské části
Brno-Žabovřesky. S vybraným nájemcem bude sepsána písemná smlouva o postoupení pohledávky za
úplatu dle ust. § 1879 obč. zák. a nájemce postoupenou pohledávku uhradí před podpisem nájemní
smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, bez povinnosti složení peněžní jistoty.

K registraci je nutné doložit čestné prohlášení (k vyzvednutí na OMB) o úhradě
částky 63.397 Kč s úředně ověřeným podpisem.
_____________________________________________________________________________________

PROHLÍDKA BYTU SE USKUTEČNÍ VE STŘEDU DNE 12.12.2018
OD 16.00 DO 16.20 HOD

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, ___________________________________, dat. nar._________________,

bytem__________________________________________________________,
prohlašuji, že se Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Žabovřesky
uzavřu smlouvu o postoupení pohledávky za úplatu (ust. § 1879 obč. z.).
Pohledávka se skládá z dluhu na nájmu a zálohách na služby, dluhu na bezdůvodném
obohacení jakožto obvyklé nájemné a zálohách na služby a poplatcích z prodlení ke dni
vyklizení k bytu č. 15 v domě Jindřichova 8, Brno, na nového nájemce bytu. Pohledávka ke
dni 28.08.2018 činí 63.397 Kč (slovy: šedesát tři tisíc tři sta devadesát sedm korun českých)
Částku

ve

výši

63.397

Kč

uhradím

Statutárnímu

městu

Brnu,

městské

Brno-Žabovřesky, před podpisem nájemní smlouvy.

V____________________dne____________________

_______________________________
podpis
Ověření podpisu:

části

