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Nabídka sociální formy bydlení ve Svobodě nad Úpou
V minulém roce jsme Vás informovali o možnosti přidělení 6 sociálních bytů ve Svobodě nad Úpou.
Nájemní smlouvy v této formě bydlení jsou podepisovány vždy na dobu určitou jednoho roku. Od
uzavření prvních smluv uplyne daná doba dne 31.5.2022. Od data 1.6.2022 si Vám na základě shora
uvedeného dovolujeme znovu nabídnout sociální formu bydlení v naší obci.Jedná se o 6 bytů o
velikosti 1+kk až 3+kk (o velikosti od 24,5m2 až do velikosti 50,2 m2) Město Svoboda nad Úpou je
vlastníkem objektu v ulici nám. Svornosti č.p. 473. Daný objekt prošel v roce 2019/2020 kompletní
rekonstrukcí, jež byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci programu 11703IROP.
Na základě dané rekonstrukce v tomto objektu vzniklo 6 nových sociálních bytů, které mají sloužit
zejména jako podpora dostupného nájemního sociálního bydlení, jež umožní sociálně vyloučeným
osobám, osobám ohroženým sociálním vyloučením a ostatním osobám v bytové nouzi z cílové
skupiny vstup do nájemního bydlení. Všechny výše uvedené byty lze také využít (při nedostatečném
počtu zájemců v sociální formě) v běžné nájemní formě.
Všechny byty jsou vybaveny základním vybavením bez nábytku. Každý byt je vybaven umyvadlem,
sprchou nebo vanou, WC, kuchyňskou linkou, varnou deskou s digestoří a troubou. V některých
bytech jsou namontovány vestavěné skříně, kterou jsou součástí vybavení bytu.
Případní potencionální nájemci sociálního bydlení musí splňovat podmínky stanovené Ministerstvem
pro místní rozvoj a stejně tak podmínky stanovené obcí, které jsou jednotně popsány v Pravidlech
pro přidělování sociálních bytů (viz. příloha tohoto sdělení).
Pokud by Vaše obec či organizace měla zájem o bližší informace, kontaktujte, prosím, mou osobu na
tel. č.: 499 871 105, 734 310 989 nebo prostřednictvím emailu: socialni@musvoboda.cz. Všechny
podrobnosti ohledně nabídek sociálních bytů, pravidel umístění, cílových skupin žadatelů či
potřebných formalit jsou také k nahlédnutí na webových stránkách našeho města:
www.musvoboda.cz/socialni-bydleni
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Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem.

Iva Jaklová, DiS.
sociální pracovnice MěÚ

Přílohy pro sociální bydlení: Pravidla pro přidělování a užívání sociálních bytů, Formulář žádosti o
přidělení bytu, Kritéria hodnocení žádosti, Pravidla sociálního bydlení pro klienty
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