OBEC KRAVSKO
KRAVSKO 12, 671 51, KRAVSKO, IČ:00292982,
TEL. 515 25 51 31, EMAIL: obec.kravsko@seznam.cz, www.obec-kravsko.cz

_______________________________________________________________

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
zveřejňuje OBEC KRAVSKO po dobu 15 dnů tento záměr:

OZNÁMENÍ

ZÁMĚRU NÁJMU OBECNÍHO BYTU

--------------------------------------------------------------------Obec Kravsko oznamuje záměr nájmu obecního bytu č.2 o dispozici 1+1 a celkové
výměře 41,1 m2 nacházejícího se na adrese Kravsko 23.
Podmínky pro přidělení obecního bytu dle Směrnice OS 1.3 k přidělování
obecních bytů:
-

-

Občan ČR nebo občan jiného členského státu EU s trvalým pobytem na území ČR
Žadatel je starší 18-ti let a je způsobilý k právním úkonům
Žadatel nevlastní byt nebo dům s bytem (část domu s bytem) a nemá uzavřený
nájemní vztah na dobu neurčitou k žádnému bytu (v případě manželů platí tato
podmínka pro oba manžele samostatně). Nemá uzavřený nájemní vztah na dobu
určitou k obecnímu bytu v majetku obce Kravsko.
Žadatel nevede soudní spor týkající se vypořádaní dalšího užívání bytu nebo domu
po rozvodu manželství
Žadatel není evidován jako dlužník ve vztahu k obci Kravsko
Žadatel nebyl nájemcem obecního bytu, ze kterého dostal soudní výpověď
z nájmu nebo žalobu na vyklizení bytu pro hrubé porušování mravů nebo
povinností vyplývajících z nájmu bytu
V případě stěhování obou manželů do bytu, musí být žádost podána společně
Podáním žádosti žadatel vydává souhlas obci Kravsko s nakládáním s osobními
údaji, které poskytuje v rozsahu stanoveném tímto opatřením nebo dle vlastního
uvážení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 499/2000 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

Občan splňující výše uvedené podmínky si může podat žádost psanou volnou formou,
která bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu.
V žádosti dále uvede potřebnost získání nájmu obecního bytu a přiloží potvrzení o výši
svého příjmu za posledních 12 měsíců.
Žádosti přijímá podatelna Obecního úřadu Kravsko, Kravsko 12, 671 51 Kravsko
do 20.9.2022 do 12:00 hodin.

Ing. Alena Vyskotová, starostka obce, v.r.

Vyvěšeno dne: 1.9.2022

