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Pronajímání bytů určených osobám  
v mimořádně tíživé životní situaci  

a sociálních bytů z dotačního programu IROP  
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Byt určený pro občany v mimořádně tíživé životní situaci (dále jen v MTŽS) je 
pronajímán osobám v nepříznivé sociální situaci, v bytové nouzi nebo bytovou nouzí 
bezprostředně ohroženým. Poskytování bydlení v bytě v MTŽS je doprovázeno 
sociální prací, přičemž její míra je určována vždy individuálně s ohledem na konkrétní 
situaci v domácnosti a posouzení sociální, zdravotní či ekonomické situace jejích 
členů.  

2. Sociální byty rekonstruované z Integrovaného regionálního operačního programu 
(dále jen IROP) jsou přidělovány v souladu s dotačními podmínkami - viz příloha č. 1. 

 

 

 
 



II. 
Byty určené pro osoby v mimořádně tíživé životní situaci 

 
1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný 

prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. O tom, že se jedná o byt, který bude 
určen pro občany v MTŽS ve smyslu tohoto vnitřního předpisu rozhodne rada města. 

2. Byt určený pro občany v MTŽS bude pronajímán na základě posouzení celkové sociální 
situace žadatele a za specifických smluvních podmínek nájmu:  

 Nájemné se stanoví ve výši 45 Kč za 1 m2 za měsíc u bytů standardní kvality. V 
případě opakovaného uzavření nájemní smlouvy se měsíční nájemné stanoví ve 
výši aktuálně placeného měsíčního nájemného. Uzavření smlouvy o nájmu není 
podmíněno složením kauce.  

 Nájemní vztah lze sjednat pouze na dobu určitou, a to maximálně na 1 rok. 
 

3. Prokáže-li nájemce, že nebylo v jeho možnostech situaci, pro kterou mu byl byt přidělen, 
změnit, může být smlouva uzavřena opakovaně, vždy však nejvýše na 1 rok.  

 

 
III. 

Podání žádosti 
 

1. Zájemce o byt v MTŽS musí podat písemnou žádost na formuláři k tomu určeném. 
Formulář je k dispozici na odboru ŠKS (pracoviště Rooseveltova 749 a na webových 
stránkách města).  

2. Evidenci žádostí o poskytnutí bytu v MTŽS vede odbor školství, kultury a sociálních věcí 
(dále jen ŠKS).  

3. Podmínky pro přijetí žádosti: 
a) žadatel není ke dni podání žádosti dlužníkem města Dvůr Králové nad Labem (žadatel 

prokazuje čestným prohlášením);  nebo má v době podání žádosti uzavřenu s městem 
Dvůr Králové nad Labem dohodu o uznání dluhu a o splátkách se splátkovým 
kalendářem a není v prodlení s plněním svého finančního závazku (odbor ŠKS prověří 
pravdivost prohlášení žadatele, že není dlužníkem města, příp. ověří plnění dohody o 
splátkách dle splátkového kalendáře v rámci jednotlivých odborů); 

b) žadatel nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému, rodinnému domu 
nebo k bytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni (žadatel 
prokazuje čestným prohlášením); 

c) žadatel nemá finanční prostředky, které by mu umožnily zajištění bydlení jiným 
způsobem (žadatel prokazuje čestným prohlášením); 

d) žadatel má trvalý pobyt ve Dvoře Králové nad Labem, 
e)  žadatel souhlasí, že bude aktivně spolupracovat se sociálním pracovníkem Městské 

úřadu Dvůr Králové nad Labem na řešení své nepříznivé sociální situace.  

4. Je-li doručená žádost neúplná, či jinak vadná, vrátí ji odbor ŠKS k doplnění nebo k 
odstranění vad s upozorněním na nutnost doručení doplněné žádosti ve stanoveném 
termínu.   

 



IV. 
Postup projednání žádosti 

 

1. Žádosti vyřizuje odbor ŠKS, který provede u žadatele sociální šetření a poté předloží 
žádost o byt sociální komisi RM, která životní situaci občana posoudí a vydá zdůvodněné 
stanovisko pro radu města.  

2. Při posuzování žádosti se přihlíží k celkové sociální situaci žadatele, výši příjmů, 
zdravotnímu stavu, věku, délce trvalého pobytu ve Dvoře Králové nad Labem, zda s 
žadatelem nebyla v minulosti ukončena nájemní smlouva na městský byt výpovědí ze 
strany města Dvůr Králové nad Labem z důvodů porušení nájemní smlouvy ze strany 
žadatele nebo nebyl v minulosti z městského bytu vystěhován výkonem rozhodnutí 
(prověří odbor ekonomiky a majetku města - dále jen OEMM). Při posuzování žádostí je 
přihlíženo mj. i k aktivní spolupráci žadatele se sociálním pracovníkem MěÚ na řešení 
své nepříznivé sociální situace před podáním žádosti. 

3. V případě, že sociální komise doporučí radě města schválit žádost o uzavření nájemní 
smlouvy na byt určený pro občana v MTŽS, předloží odbor ŠKS stanovisko sociální 
komise odboru OEMM. Odbor OEMM předloží radě města materiál s návrhem na 
přidělení bytu v MTŽS navrženému žadateli vč. smlouvy o nájmu bytu.  

4. O usnesení rady města vyrozumí odbor OEMM žadatele. V případě schválení přidělení 
bytu ho vyzve k podpisu smlouvy o nájmu bytu.  

5. V případě, že sociální komise nedoporučí žadatele ke schválení, předloží materiál radě 
města odbor ŠKS současně se zápisem z jednání sociální komise RM. O usnesení rady 
vyrozumí žadatele odbor ŠKS. 

 
 

V.  
Sociální byty rekonstruované z IROP 

 
1. Sociální byt z dotace IROP může být pronajat pouze žadateli, který splňuje specifické 

dotační podmínky – viz příloha č. 1 tohoto vnitřního předpisu.  
 

2. Byty rekonstruované z dotačního programu IROP : 
 
Komenského 1296, Dvůr Králové nad Labem, byt č. 231 
1 + KK o velikosti 18,70 m2 

 
B. Němcové 950, Dvůr Králové nad Labem, byt č. 11 
2 + 1 o velikosti 62,10 m2 

 
nábřeží Benešovo 1974, Dvůr Králové nad Labem, byt č. 11 
1 + 1 o velikosti 47,00 m2 

 
3. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu, sjednané při uzavření nájemní 

smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu, se stanoví na 57 Kč.  Uzavření 
smlouvy o nájmu není podmíněno složením kauce.  



4. Nájemní smlouvu lze uzavřít na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok a 
nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace 
nájemce. 

 

VI. 
Podání a projednání žádosti 

 
1. Zájemce o byt musí podat písemnou žádost na formuláři k tomu určeném. Formulář je 

k dispozici na odboru ŠKS (pracoviště Rooseveltova 749 a na webových stránkách 
města).  

2. Žádosti eviduje a vyřizuje odbor ŠKS, který provede u žadatele sociální šetření, písemně 
zpracuje a vyhodnotí, zda žadatel splňuje dotační podmínky pro přidělení bytu, poté 
žádost o byt vč. zhodnocení podmínek předloží sociální komisi rady města, která životní 
situaci občana posoudí a vydá zdůvodněné stanovisko pro radu města.  

3. Při posuzování žádostí je přihlíženo mj. i k aktivní spolupráci žadatele se sociálním 
pracovníkem MěÚ na řešení své nepříznivé sociální situace před podáním žádosti. 

4. V případě, že sociální komise doporučí radě města schválit žádost o přidělení bytu, 
předloží odbor ŠKS stanovisko sociální komise odboru OEMM. Odbor OEMM předloží 
radě města materiál s návrhem na přidělení bytu navrženému žadateli vč. smlouvy o 
nájmu bytu. 

5. O usnesení rady města vyrozumí odbor OEMM žadatele. V případě schválení přidělení 
bytu ho vyzve k podpisu smlouvy o nájmu bytu.  

6. V případě, že sociální komise nedoporučí žadatele ke schválení, předloží materiál radě 
města odbor ŠKS současně se zápisem z jednání sociální komise RM. O usnesení rady 
vyrozumí žadatele odbor ŠKS. 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento vnitřní předpis byl schválen usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem 

č. R/406/2019 - 23. RM ze dne 26.6.2019.  
 

2. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem  01.07.2019. 
 

 
 
 
 
 
Ing. Jan Jarolím v.r. Mgr. Alexandra Jiřičková v.r. 
starosta města místostarostka 
 
 
  



Příloha č. 1 vnitřního předpisu č. 11/2019 

Dotační podmínky pro pronajímání sociálních bytů z dotace IROP 

Cílové skupiny 

Cílovou skupinou v sociálním bydlení jsou osoby v bytové nouzi. Příjemce projektu musí poskytnout 

bydlení pouze níže uvedeným cílovým skupinám v bytové nouzi: 

 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 v 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, 

 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). 

 Osobou v bytové nouzi se dále rozumí osoba v ekonomicky produktivním věku, která nemá 

uzavřenou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný 

dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely a zároveň její průměrný čistý měsíční 

příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5 

násobek průměrné měsíční mzdy. 

Podmínky pro nakládání se sociálními byty  

 Příjemce nepodmíní uzavření smlouvy o nájmu složením finančních prostředků (např. 
kauce).  



 Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu, sjednané při uzavření nájemní 
smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu, nesmí překročit 57,50 Kč. 
Limit nájemného je možno upravit, jestliže růst měsíčního úhrnného indexu 
spotřebitelských cen za domácnosti překročí podle údajů Českého statistického úřadu od 
posledního stanovení limitu 5 %.  

 Příjemce je povinen uzavřít nájemní smlouvu k bytu pouze s osobou z cílové skupiny, kdy 
minimálně 50 % členů, užívajících domácnost, musí být v ekonomicky produktivním věku, 
tj. ve věku 15 až 64 let.  

 Nájemní smlouva může být uzavřena s osobou z cílové skupiny, která není v ekonomicky 
produktivním věku (tj. 65 let a výše), avšak minimálně dalších 50 % členů, užívajících 
domácnost, je v ekonomicky produktivním věku (tj. ve věku 15 až 64 let).  

UPOZORNĚNÍ  
Při uplatňování této podmínky se nezapočítávají děti a mládež do 14 let věku včetně.  

 
Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý měsíční 
příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5 
násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ.  

- Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být 
uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek 
všech členů domácnosti nepřesáhl za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní 
smlouvy:  
a) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy;  
b) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy;  
c) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy;  
d) 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy. 

 

 Nájemní smlouva se uzavře na dobu určitou minimálně na jeden kalendářní rok a 
nejdéle na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace 
nájemce. Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a další osoby užívající 
domácnost nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení. Při 
obnovení nájemní smlouvy není přihlíženo k minimálnímu počtu ekonomicky 
produktivních obyvatel ve společné domácnosti.  

 Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou 
nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt, 
dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Tato podmínka se vztahuje na všechny 
osoby užívající domácnost sociálního bydlení.  

 Po dobu udržitelnosti projektu musí být cílové skupině v sociálních bytech dostupná 
podpora ve formě sociální práce. Sociální prací je myšleno poskytování sociální služby 
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
další sociální práci, jejímž gestorem je kvalifikovaný sociální pracovník. Tato služba má 
inkluzivní dopad na cílovou skupinu projektu zlepšující jejich nepříznivou sociální 
situaci.  
 

 
 


