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Zásady pro obsazování sociálních bytů ve městě 

Židlochovice 
(podmínky a kriteria pro výběr žadatelů) 

 

1. Umístění sociálních bytů  
a)  sociální byty 

Zámecká 236 – 2 x 2+kk, 1+kk 

Komenského 52:  přízemí: 2+kk, 1+kk 

     1.patro: 2+kk, 2 x 1+kk 

 

byt 
Podlahová 
plocha bytu v 
m2 

Užitná 
plocha bytu 
v m2 

Kč/ m2 
Celkem Kč 
za byt/měsíc Celkem Kč 

za byt/rok 

Počet osob v 

bytě 

Komenského 1.n.p.  byt 1 23,72 
22,83 61,10 1 394,91 16 738,96 

1 

Komenského 1.n.p. byt 2 46,06 
43,16 61,10 2 637,08 31 644,91 

2 

Komenského 2.n.p. byt 1 35,03 
32,94 61,10 2 012,63 24 151,61 

2 

Komenského 2.n.p. byt 2 32,72 
32,05 61,10 1 958,26 23 499,06 

1 

Komenského 2.n.p.  byt 3 36,82 
34,65 61,10 2 117,12 25 405,38 

2 

Zámecká  1. n.p.   byt 1 51,91 
49,59 61,10 3 029,95 36 359,39 

3 

Zámecká 1. n.p..  byt 2 23,02 
22,16 61,10 1 353,98 16 247,71 

1 

Zámecká  1. n.p.   byt 3 39,40 
38,32 61,10 2 341,35 28 096,22 

3 

celkem 
288,68 275,7 61,10 16 845,27 202 143,24 

15 

 

b) obytné buňky (minibyty) 

Palackého – 1x 1+kk, 1x 2+kk 

Nádražní 757 – 6x 1+kk 

 
 

 

Byt cena za 1 m2 podl. plocha bytu cena celkem

Palackého, byt. Č. 1 50,00 29,98 1 499,00

Palackého, byt. Č. 2 50,00 29,98 1 499,00

Nádražní, byt č. 1 50,00 23,06 1 153,00

Nádražní, byt č. 2 50,00 23,06 1 153,00

Nádražní, byt č. 3 50,00 23,06 1 153,00

Nádražní, byt č. 4 50,00 23,06 1 153,00

Nádražní, byt č. 5 50,00 23,06 1 153,00

Nádražní, byt č. 6 50,00 23,06 1 153,00

Celkem 198,32 9 916,00

Nájemné
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2. Cílová skupina 
Příjemce projektu musí poskytnout bydlení pouze níže uvedeným cílovým skupinám v bytové 

nouzi: Osobou v bytové nouzi se dále rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku, která nemá 
uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, 
byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely 

- osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, 
kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut),  

- osoby v nízkoprahové noclehárně,  

- osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,  

- muži a ženy v azylovém domě,  
- matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,  

- úplné rodiny v azylovém domě,  

- osoby v domě na půli cesty,  

- osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení),  

-  osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,  

- žadatelé o azyl v azylových zařízeních,  

- osoby po opuštění věznice,  
- osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,  

- osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče,  

- muži a ženy v seniorském věku,  

- invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,  

- osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),  

- osoby bydlící v bytě bez právního důvodu (Pokud se jedná např. o zletilého potomka žijícího v 
bytě s rodiči, tak bude spadat do cílové skupiny pouze v případě, kdy doloží soudní příkaz k 
vystěhování z bytu, ve kterém s rodiči žije )  

- osoby v nezákonně obsazené budově,  

- osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),  
- osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,  

- osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost 
bydlení),  

- osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních 
chatkách se souhlasem majitele,  

- osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení,  

- osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dříve mohlo být 
obyvatelné).  

 

3. Věk žadatele a rodinných příslušníků 
 

Žadatel resp. nejméně 50% členů domácnosti je v ekonomicky aktivním věku – 15 – 64 let (do 

počtu členů se nezapočítávají děti do 14 let věku) 

 

4. Výše příjmů žadatele a rodinných příslušníků 
 

Za 12 kalendářních měsíců před uzavřením smlouvy nepřesáhl průměrný čistý měsíční příjem 

násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ a to: 

a) 0,6 násobek u jednotlivce 
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b) 0,8 násobek u dvojice 

c) 0,9 násobek u trojice 

d) 1,0 násobek u čtyř členů 

e) 1,2 násobek u 5 a více členů 

 

Průměrná mzda se zjišťuje u smluv uzavíraných v období od 1.7. do 31.12. za bezprostředně 

předcházející kalendářní rok, u žádostí podávaných od 1.1. do 30.6. za předminulý rok. 

 

Příjem se hodnotí podle zákona č. 110/2006 sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších 

předpisů, nezapočítavají se splátky určené insolvenčním soudem k oddlužení. 

 

5. Majetkové poměry žadatele a rodinných příslušníků 
 

Žadatel ani ostatní osoby ve společné domácnosti nemají ve vlastnictví ani spoluvlastnictví 

bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Nemají uzavřenou jinou 

nájemní smlouvu. 

  

6. Doba trvání nájemní smlouvy 
 

Nájemní smlouva se sjednává nejméně na 1 kalendářní rok a nejdéle na dva roky s možností 

opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce, tedy pokud nájemce a další osoby 

v domácnosti nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy. 

Při obnovení nájemní smlouvy není přihlíženo k minimálnímu počtu ekonomicky aktivních 

obyvatel. 

V případě ukončení stávající nájemní smlouvy musí být nejpozději do tří měsíců od vyklizení 

sociálního bytu uzavřena nová nájemní smlouva s osobou z cílové skupiny. V odůvodněných případech 

může být lhůta pro uzavření nové nájemní smlouvy prodloužena. 

Není-li žádný zájemce/nájemník z cílových skupin, lze uzavřít smlouvu i s ostatními zájemci o 

nájemní bydlení. V tomto případě se smlouva uzavírá maximálně na 1 rok. 

 

 

7. Další podmínky pro uzavření smlouvy k sociálnímu bytu 
 

1) při vzniku nájemního vztahu nebude požadována žádná forma zálohy či kauce 

2) cílové skupině musí být dostupná podpora ve formě sociální práce 

3) město je povinno před podpisem nájemní smlouvy získat od žadatele Čestné prohlášení o souladu s 

cílovou skupinou a Prohlášení o příjmech a vlastnictví, které obsahuje prohlášení o výši příjmů včetně 

posuzovaných osob a prohlášení, že nájemce nemá k datu uzavření nájemní smlouvy k bytu vlastnické 

nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu ani k bytovému, či rodinnému domu, nebo 

rekreačnímu objektu. 

4) využívání (uzavření nájemní smlouvy) sociálního bydlení osobami z cílových skupin daných výzvou 
musí být zahájeno do 3 měsíců po ukončení realizace projektu  
5) doba udržitelnosti projektu je 20 let od ukončení financování projektu. Po celou dobu udržitelnosti 
projektu město prokazatelně nabízí volné kapacity sociálních bytů na svých webových stránkách a také 
například na stránkách dané obce, okolních obcí a Úřadu práce ČR. V případě volných kapacit i přes 
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tato opatření je doporučeno nabízet volnou kapacitu bytů přímo na portálu poradenského centra 
MPSV nebo aspoň MPSV informovat. 

 

8. Prokazování plnění podmínek ze strany žadatele o sociální bydlení 
Žadatel a ostatní osoby ve společné domácnosti o sociální byt: 

Vyplní žádost, ze které bude patrno: 

- Základní osobní údaje 

- Věk 

- Současný typ bydlení (právní důvod) – potvrzeno sociálním šetřením v místě bydliště 

- Finanční situace – před uzavřením nájemní smlouvy doložená potvrzením příjmů za 

posledních 12 měsíců za každou osobu 

- Majetkové poměry 

- Sociální poměry (zaměstnání, možnost jiného bydlení např. u příbuzných, zdravotní 

znevýhodnění…)  – pohovor se sociálním pracovníkem 

- Informace o dočasnosti bydlení, o povinnosti spolupráce se sociálním pracovníkem po dobu 

nájemního vztahu – forma prohlášení 

- Čestné prohlášení o souladu s cílovou skupinou  

- Prohlášení o příjmech a vlastnictví, které obsahuje prohlášení o výši příjmů včetně 

posuzovaných osob 

- prohlášení, že nájemce nemá k datu uzavření nájemní smlouvy k bytu vlastnické nebo 

spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu ani k bytovému, či rodinnému domu, nebo 

rekreačnímu objektu. 

Při uzavírání smlouvy bude žadatel prokazatelně poučen o jeho povinnosti spolupracovat se 

sociálním pracovníkem Odboru sociálních věcí. 

 Bude-li žadatel trvat na pokračování nájemní smlouvy (při prodloužení nájemní smlouvy, musí 

o tomto 2 měsíce před termínem ukončení nájemní smlouvy město písemně informovat, současně 

poskytnout sociálním pracovníkům součinnost a na výzvu předložit potvrzení o jeho příjmu, podat 

informace o jeho majetkových a sociálních poměrech a prohlášení o souladu s cílovou skupinou. 

9. Evidence žádostí, výběr konkrétního žadatele a práce sociálního pracovníka 

Žádosti o sociální bydlení přijímá Odbor sociálních věcí. Žádosti jsou evidovány po dobu tří let, poté 

musí žadatel o další vedení své žádosti v evidenci požádat, přitom znovu prokazuje trvání podmínek 

pro sociální bydlení. V případě, že žadatel při podání žádosti nesplní podmínky pro sociální bydlení, je 

jeho žádost postoupena Komisi sociální a zdravotní RM do evidence žadatelů o byt ve vlastnictví města. 

O výběru konkrétního žadatele pro uzavření nájemní smlouvy rozhoduje Rada města Židlochovice 

na základě návrhu Odboru sociálních věcí. Na Odboru sociálních věcí provádí výběr konkrétního 

žadatele výběrová komise složená ze tří členů – sociálního pracovníka pověřeného sociální prací 

s žadatelem, vedoucího Odboru sociálních věcí a člena Komise sociální a zdravotní RM. Z jednání 

výběrové komise bude učiněn zápis. 

Sociální pracovník bude spolupracovat se zájemcem o sociální bydlení od okamžiku, kdy žadatel 

předloží žádost. Před uzavřením nájemní smlouvy sociální pracovník shromáždí ve spolupráci 

s žadatelem všechny podklady potřebné pro posouzení splnění podmínek žadatele o sociální bydlení.  
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Po uzavření nájemní smlouvy je s klientem v pravidelném kontaktu, a to nejméně 1x měsíčně, kdy 

provádí dohled nad klientem, zejména plněním podmínek nájemní smlouvy (placení nájemného a 

služeb), řeší s klientem jeho aktuální situaci – hledání zaměstnání, splácení pohledávek (dluhů), 

motivuje nájemníka ke zlepšení jeho celkové sociální situace. Nájemník je povinen strpět návštěvu 

sociálního pracovníka u něj v bytě. Pokud nájemník nebude se sociálním pracovníkem opakovaně 

spolupracovat, je to důvod pro ukončení nájemní smlouvy resp. její neprodloužení. Na tuto skutečnost 

bude nájemník upozorněn při podpisu nájemní smlouvy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyto zásady byly schváleny rozhodnutím Rady města Židlochovice dne 26.6.2019 č. 16/4.1. 


