Obec Líšťany
U Svatého Jána 100, 440 01 Louny, IČO 00831824, tel.: 415691133,
e-mail: o.u.list@sezam.cz, www.obec-listany.cz

NABÍDKA PRONÁJMU BYTOVÉ JEDNOTKY VE VLASTNICTVÍ
OBCE LÍŠŤANY

Vymezení nemovitosti k pronájmu
Obec Líšťany nabízí k pronájmu následující nemovitost:
nově zrekonstruovanou bytovou jednotku na adrese Na Place č.p. 244, Líšťany 440 01
Podlahová plocha:

110 m2

Dispozice:

2 + 1 + technická místnost, sklep

Vybavení:

kuchyňská linka, elektrický sporák, elektrický trouba, zařizovací
předměty v prostorách sociálního zařízení

Parkování:

možnost parkování na parkovišti přímo před budovou

Vytápění:

plynový kotel

Ostatní informace:

Bytová jednotka je součástí komplexu budovy, kde se nachází také
centrum volnočasových aktivit. V blízkosti je dětské hřiště. Budova je
zateplená.

Výše nájemného a doba trvání pronájmu

Minimální výše měsíčního nájemného: Žadatel do žádosti uvede jím navrhovanou částku
měsíčního nájemného. Minimální částka je 8 000 Kč (do uvedeného nájemného nejsou
zahrnuty zálohy na služby spojené s užíváním bytové jednotky).
Výše peněžité jistoty: 24 000 Kč
Pronájem na dobu určitou – 1 rok (při řádném placení nájemného a dodržování podmínek
nájemní smlouvy možnost prodloužení)
Předpokládaný termín pronájmu: od září

Žadatel
O pronájem uvedené bytové jednotky může požádat fyzická osoba, která splňuje následující
podmínky:
a.) dosáhla věku 18 let
b.) nemá u obce Líšťany evidovány dluhy po lhůtě splatnosti, včetně všech osob starších
15 let žijících s žadatelem v domácnosti – doloží čestným prohlášením v tiskopise
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žádosti
c.) není evidována v Centrální evidenci exekucí (dále jen „CEE“) – doloží originálem
nebo úředně ověřenou kopií výpisu z CEE před podpisem nájemní smlouvy
d.) není vedena v Insolvenčním rejstříku (dále jen „IR“) - doloží originálem nebo úředně
ověřenou kopií výpisu z IR před podpisem nájemní smlouvy
e.) nemá dluhy u zdravotní pojišťovny a na sociálním pojištění – doloží čestným
prohlášením v tiskopise žádosti
f.) není vlastníkem nebo většinovým spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení,
podílovým spoluvlastníkem nemovitosti s právem užívání ucelené části domu určené
k bydlení nebo nájemcem bytu na dobu neurčitou ani členem žádného bytového
družstva – doloží čestným prohlášením v tiskopise žádosti
g.) prokáže, že výše nájemného odpovídá jeho příjmovým možnostem, případně
příjmovým možnostem všech osob, které by bytovou jednotku užívali společně s
žadatelem – dokladem se rozumí originál nebo úředně ověřená kopie potvrzení
zaměstnavatele o výši příjmů ze závislé činnosti (ne starší 3 měsíců, po uplynutí
zkušební doby, minimálně za 3 poslední kalendářní měsíce) nebo úředně ověřené
daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok s podacím razítkem příslušného
Finančního úřadu, případně rozhodnutí nebo potvrzení o výši pobíraného starobního
důchodu. Doklad o výši příjmů doloží žadatel jako přílohu žádosti.

Prohlídky
Zájemci o pronájem mají možnost si bytovou jednotku prohlédnout v těchto termínech:
Středa 17. 8. 2022 ve 14:00
Účast na prohlídce je třeba předem potvrdit e-mailem na adresu o.u.list@seznam.cz nebo
telefonicky na tel. čísle 415 691 133.

Žádost
Zájemci podávají žádosti o pronájem formou vyplněného tiskopisu, který je dostupný na
webových stránkách obce Líšťany („Žádost o pronájem bytové jednotky, č.p. 244“) nebo
v kanceláří Obecního úřadu Líšťany.
Žádosti je možné podávat do 29. 8. 2022 poštou nebo osobně na adresu obecního úřadu
v Líšťanech - U Svatého Jána 100, Líšťany 440 01 v úředních hodinách (pondělí: 8:00 –
11:30, 12:00 – 17:00, středa 8:00 – 11:30, 12:00 – 17:00).

Ostatní ujednání
Pokud obec Líšťany po svém rozhodnutí shledá, že údaje uvedené v žádosti žadatele,
v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, popř. budou
zjištěny skutečnosti, které nebyly známy předem, pak bytová jednotka nebude pronajata
tomuto žadateli, ale určenému náhradníkovi.
Žadatel o pronájem může být vyzván k doložení skutečností uváděných v čestném
prohlášení.
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek. Obec si rovněž vyhrazuje
právo prodloužit termín podávání žádostí o pronájem.
Došlé žádosti budou posouzeny na základě následujících kritérií: místo trvalého bydliště,
nabídka měsíčního základního nájemného, počet osob, finanční solventnost, sociální
a bytová situace žadatele.

Fotografie bytové jednotky nabízené k pronájmu
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