Příloha č. 1

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU
byt č. ……… o velikosti ……….,
výměra bytu pro nájemné ……………
ul. Hlavní č. p. 144 v Hladkých Životicích

1. ÚDAJE O ŽADATELI
Žadatel(é) (jméno a příjmení) _________________________________________________
Datum narození _______________________ Státní příslušnost ____________________
Rodinný stav___________ Telefon _______________ e-mail ________________________
Bydliště žadatele(lů)
____________________________________________________________
(trvalý pobyt)
Potvrzení od zaměstnavatele____________________________________
(o trvání pracovního poměru - prosím uvést, zda je pracovní poměr sjednán na dobu určitou,
či neurčitou včetně průměrného čistého měsíčního výdělku. V případě podnikání uvést IČO.
Potvrzení o zaměstnání, včetně příjmu lze doložit na samostatném listu.)
Žadatel bydlí: ve vlastním domě – vlastním bytě – podnájmu – u příbuzných – v bytě obce*),
– případně jiné varianty uvést. * nehodící škrtněte
__________________________________________________________________________
Žadatel je vlastníkem nemovitosti ANO*)

NE*)

* nehodící

škrtněte

__________________________________________________________________________
Uveďte prosím důvod žádosti pro získání bytu
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Další osoby, které budou bydlet ve společné domácnosti s žadatelem
Jméno a příjmení

Vztah k žadateli

Datum
narození

Trvalý pobyt

Nabízená cena Kč/m2
_______________________

2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O BEZDLUŽNOSTI
Já níže podepsaný(á) ………………………………………………. čestně prohlašuji, že v mé
žádosti o nájem obecního bytu jsou všechny údaje pravdivé a odpovídají skutečnému stavu.
Současně prohlašuji, že:


nejsem já ani manžel/ka a osoby, které budou bydlet ve společné domácnosti, dlužníkem
u žádného z dodavatelů plynu
 nejsem já ani manžel/ka a osoby, které budou bydlet ve společné domácnosti, dlužníkem
u žádného z dodavatelů elektrické energie
 nejsem já ani manžel/ka a osoby, které budou bydlet ve společné domácnosti dlužníkem,
vůči obci Hladké Životice
Současně potvrzuji, že toto prohlášení bylo sepsáno na základě svobodné vůle a nebylo
podepsáno v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
dne………………………………

podpis žadatele(ů) …………………………………...

dne………………………………

podpis žadatele(ů) …………………………………...
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3. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Níže podepsané osoby současně tímto udělují obci Hladké Životice jako pronajímateli
obecních bytů, souhlas se zpracováváním údajů o své osobě
a) v rozsahu: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu,
zaměstnavatel, dále jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu
nezletilých dětí
b) k účelu: projednání žádosti o byt v orgánu obce Hladké Životice
dne………… .jméno a příjmení …………………………………. podpis……………………..
dne………… .jméno a příjmení …………………………………. podpis……………………..
dne………… .jméno a příjmení …………………………………. podpis……………………..
dne………… .jméno a příjmení …………………………………. podpis……………………..
Jsem si vědom/a toho, že pokud by mnou uvedené informace v „žádosti o byt“ byly
nepravdivé, budu čelit všem, z toho vyplývajícím, právním následkům.

Dále se zavazuji, že v případě, že získám byt na základě nepravdivých údajů uvedených v této
žádosti, vyklidím takto získaný byt bez náhrady, a to do 15-ti dnů od obdržení písemné výzvy
k vyklizení bytu od vlastníka – obce Hladké Životice.

Beru na vědomí, že jsem povinen(a) složit na účet obce Hladké Životice před podpisem
nájemní smlouvy peněžní prostředky - jistotu ve výši 3 měsíčního nabízeného nájemného.
V případě, že tak neučiním, nebude mi byt přidělen.

dne ……………………

podpis žadatele(ů) ………………………………
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