Město Hrob nabízí k pronájmu

Byt ve druhém poschodí domu čp.191 v Horní ulici
1 +3, kategorie standard ( dříve I . )

Byt má koupelnu, WC , ohřev vody a vytápění – plynovým kombinovaným kotlem
předsíň
kuchyně
pokoj
pokoj
pokoj
koupelna + WC
sklep
kůlna
půda

3, 44
7, 47
15, 87
11, 26
14, 25
2, 63
cca 12, 00
cca 7, 50
cca 12, 00

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

nájemné za byt
nájemné za vybavení (kotel ET, )
nájemné za vedlejší prostory
zálohy na služby
Prohlídkový den :

středa

2.3.2016

Vyvěšeno dne 23.2.2016 na dobu 15 dnů

2 252,00
88,00
cca 564,00
250,00

Kč ( 41,- Kč/m2 )
Kč
Kč
Kč / 1 osoba

od 9.00 do 9.30 hod
od 16.00 do 16.30 hod

Pravidla
pro přidělování bytů v majetku města Hrob.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Město Hrob provádí přidělování bytu na základě nabídky volného bytu na úřední desce
Městského úřadu, zveřejněné po dobu 15 dnů.
V průběhu této doby žadatelé předkládají své žádosti na Městský úřad Hrob.
O výběru žadatele rozhodne po ukončení nabídky Rada města na svém nejbližším jednání. Každý
žadatel je písemně vyrozuměn o vyřízení jeho žádosti.
Nabízeny k pronájmu nebudou byty v obecním zájmu (tzn. byty, které město potřebuje
pro vlastní potřebu, byty služební)
Při přidělování bude RM přihlížet např., zda je žadatel občanem města Hrob, řeší bytovou
situaci po vstupu do manželství, po rozvodovém řízení, žádá jako svobodný, či se jedná o občana
bez trvalého pobytu ve městě Hrob.
Z výběru jsou vyloučeni žadatelé:
-

kteří v minulosti řádným způsobem neužívali byt, který byl v majetku města
jsou ve vztahu k městu Hrob dlužníky
nabízený byt si před podáním žádosti neprohlédli

Usnesením RM 56 /07 ze dne 7.3.2007 byla Radou města Hrob schválena upravená pravidla
pro přidělování bytů ve městě Hrob, platná od 8.3.2007.
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