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Oznámení o uvolněných bytech č. 7/2022 – druhé kolo 
 
Město Rychvald má ve svém vlastnictví mimo jiné byty v domech čp. 1501 až 1503, 1510 až 1519, 1532 
až 1535 na ulici Středová a Školní v Rychvaldě a byty v domech čp. 1601 až 1603 a 1605 až 1607 na ulici 
Mírová a Sokolská v Rychvaldě.  
Z důvodu skončení nájemního vztahu je uvolněný byt č. 17 v 6. NP domu čp. 1603 na ulici Mírová 
v Rychvaldě, o velikosti 1+1, standart o započitatelné podlahové ploše 36,30 m2, dále jen „Byt č. 
1603/17“. 
 
Výběr zájemce, se kterým bude uzavřena nájemní smlouva, se uskuteční dle „Směrnice města Rychvald 
pro uzavírání smluv o nájmech bytů v domech ve vlastnictví města Rychvald“, dále jen „Směrnice“, 
schválené Radou města Rychvald usn. č. 82/4 dne 3.11.2020 s účinností od 1.1.2021, ve znění Dodatku 
č. 1 schváleného Radou města usn. č. 130/13 písm. a) bod 1. ze dne 10.5.2022 s účinností ode dne 
11.5.2022. 
 
Druhé kolo výběrové řízení Bytu č. 1603/17 se koná v pondělí dne 21.11.2022 v 16:00 hodin v budově 
Kulturního domu, Náměstí Míru 1609, 735 32 Rychvald, zasedací místnost v přízemí budovy. 
 
Druhého kola výběrového řízení se mohou zúčastnit občané Evropské unie starší 18-ti let s trvalým 
a prokazatelným pobytem na celém území ČR. 
 
Prohlídka Bytu č. 1603/17 se koná v pondělí dne 14.11.2022 a ve středu 16.11.2022 v době od 9:00 
do 9:15 a od 15:15 do 15:30 hodin, se srazem zájemců před hlavním vchodem domu čp. 1603 na ulici 
Mírová v Rychvaldě. 
 
Vyvolávací cena nájemného bez služeb spojených s užíváním bytu dle Směrnice činí                                        
65,- Kč/1 m2 /1 měsíc. 
 
Směrnice je na webových stránkách města Rychvald www.rychvald.cz, záložka „Dokumenty – Právní 
předpisy – Pravidla a směrnice“. 
 
Bližší informace podá oddělení správy majetku v kanceláři číslo dveří 002, přízemí Městského úřadu 
Rychvald, telefonicky na čísle 596 543 047, e-mailem: jendrejkova@rychvald.cz nebo je naleznete na 
webových stránkách města Rychvald www.rychvald.cz, ikona Město a úřad – informace z úřadu – 
licitace bytů.  
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