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Věc: Nabídka sociálních bytů v obci Křoví 

  

          Obec Křoví zkolaudovala bytový dům se sociálními byty a v současné době nabízí tyto 

byty k pronájmu. Přijímáme žádosti o nájem bytu pro občany z našeho regionu. Pokud by 

někdo z vaší obce splňoval níže uvedené podmínky, může si žádost o nájem bytu u nás podat. 

Žádosti přijímáme do 31.10.2022. 

 

Nabízíme k pronájmu volné byty pro příjmově vymezené osoby v nové bytovce Křoví 228. 
Pravidla pro přidělení bytů 2+kk a 3+KK: 
 
1 Cílovou skupinou jsou osoby v hmotné nouzi. 

2 50 % domácnosti musí být v produktivním věku (netýká se nezletilých do 14ti let 
věku), nelze pronajmout pouze důchodcům. 

3 Žadatel a jeho spolubydlící nesmí mít uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nesmí 
mít ve vlastnictví nebo  spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, dům pro 
rekreační nebo jiné ubytovací účely, který lze využít k trvalému bydlení podle 
zákona č. 111/2006 Sb. 

4 Nájemní smlouva bude uzavřena na jeden rok (s možností obnovení, pokud bude i 
nadále nájemce splňovat podmínky cílové skupiny). 

5 Nájemce a spolubydlící osoby musí splňovat příjmový limit stanovený jako 
násobek průměrné mzdy podle členů domácnosti: 
1 osoba  0,6 násobek = 22.703,- Kč 
2 osoby  0,8 násobek = 30.271,- Kč 
3 osoby  0,9 násobek = 34.055,- Kč 
4 osoby 1 násobek     = 37.839,- Kč 
5 a více osob 1,2 násobek = 45.406,- Kč 

6 Nájemce po přidělení bytu bude po celou dobu nájmu spolupracovat se sociálním 
pracovníkem 

7 Nájem se bude uzavírat od 1.11.2022. 
  

8 Výběr nájemců určuje Rada obce Křoví po kontrole všech předložených 
dokumentů v souladu s pravidly poskytovatele dotace 

 
Veškeré informace jsou na webových stránkách Obce Křoví www.obec-krovi.cz (včetně 
požadovaných tiskopisů), nebo se můžete informovat na OÚ Křoví v úřední dny pondělí a 

mailto:oukrovi@seznam.cz
http://www.obec-krovi.cz/


středa od 7 do 11 hodin a od 14 do 18 hodin – telefon 566 538 125 nebo e-mail 
oukrovi@seznam.cz. 
 
Pokud nebudou byty obsazeny cílovými skupinami, může být byt přidělen na 1 rok i 
žadatelům, kteří nesplňují dané příjmové limity (viz bod 5). 
Jestliže máte o pronájem bytu zájem, zašlete si žádost. 
Žádosti přijímáme do 31.10.2022. 
  
 

 

S pozdravem  

 

                                                                   Luboš Mencler, starosta 

  

 

 

Rozdělovník: 
Městský úřad Velké Meziříčí, sociální odbor, Radnická 29, 594 01  Velké Meziříčí 
Obec Křižínkov, 594 53 p. Osová Bítýška 
Obec Katov, 594 55  p. Dolní Loučky 
Obec Níhov, 594 55 p. Dolní Loučky 
Obec Dolní Loučky, 594 55  Dolní Loučky 
Obec Osová Bítýška, 594 53  Osová Bítýška 
Obec Žďárec, 594 56  Žďárec 
Úřad práce Velká Bíteš, Masarykovo nám., 595 01 Velká Bíteš 
Charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou 
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