
  

Magistrát města České Budějovice  

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

Pronájmy městských bytů 
 

„1. žádala jsem, proč došlo při přidělování městských bytů k tomu, že za dobu 6 let mi nebyl přidělen byt. Jsem samoži-

vitelka bez bytu se dvěma nezaopatřenými dětmi a bydlím v podnájmu u bratra. 

2. poukázala jsem na to, že dětem paní Kosové byly přiděleny městské byty, i když mají rodinnou vilu ve Starých Hodě-

jovicích a dcera paní Kosové je ještě svobodná. Jak se přidělují byty a proč se nepřihlíží k sociálním potřebám. 

3. žádala jsem Vás, pane primátore, abyste učinil přítrž dalšímu čachrování s byty, které provádí tajemník Magistrátu 

města a jednatel SPRÁVY DOMŮ s.r.o. “ 

 

K citovanému dotazu sděluje povinný subjekt následující. 

 

V případě Vaší žádosti je třeba konstatovat, že k přidělení bytu nedošlo v důsledku toho, že jste v rozporu s pravidly pro 

nájmy bytů svou žádost pravidelně neaktualizovala a zároveň jste v žádném z konaných výběrových řízení neučinila 

nejvyšší nabídku. 

  

Byty se přidělují na základě výběrových řízení na uzavření nájemní smlouvy, přičemž zájemci musí ve stanoveném 

termínu učinit prostřednictvím zalepené obálky nabídku nájemného za 1 měsíc pro daný byt. Po skončení výběrového 

řízení jsou nabídky vyhodnoceny, kdy vyhrává nejvyšší nabídka nájemného. Bydlí-li tedy v některém z těchto bytů za-

městnanec povinného subjektu či jeho děti, pak na základě vítězství v oficiálně vypsaném výběrovém řízení, v rámci 

něhož učinili nejvyšší nabídku nájemného. K sociálním potřebám se při přidělování bytů nepřihlíží z důvodu, že „vy-

soutěžené“ nájemné je příjmem veřejného rozpočtu města, tudíž je prioritou nejvyšší podání. K osobě paní Kosové je 

třeba konstatovat, že učinila, v rámci vypsaného výběrového řízení, nejvyšší nabídku nájemného na základě čehož jí byl 

byt přidělen. O nejvyšším podání jmenované je v souladu s pravidly výběrových řízení učiněn zápis, ze kterého je ví-

tězné podání jasně patrno. 

 

O všech výběrových řízeních rozhoduje k tomuto účelu zřízená bytová komise při radě města s následným projednáním 

doporučených žadatelů Radou města. Jakékoliv Vámi uváděné manipulace jak ze strany pana tajemníka Magistrátu 

města České Budějovice tak pana jednatele Správy domů s.r.o. jsou tím pádem naprosto vyloučeny. 

 


