Žádost o nájem obecního bytu
Adresa bytu:
Žadatel - jméno, příjmení:

Datum narození:

Místo narození:

Telefon:

Rodinný stav:

Trvalé bydliště:
Datum, od kdy je žadatel v bytě trvale hlášen:
Jméno, příjmení, adresa vlastníka bytu, u kterého je žadatel trvale hlášen:

Správce, případně vlastník bytu, ve kterém je žadatel trvale hlášen potvrzuje, že za období posledních
12 měsíců nedošlo k prodlení s úhradou plateb nájemného a služeb spojených s užíváním tohoto bytu:

_________________________________
datum, podpis, správce příp.vlastníka bytu
Dosavadní bytové poměry žadatele:
Charakter bytu (označte):

Velikost bytu, dispozice (označte):

obecní

družstevní

1+0 (1místnost+předsíň+soc.zařízení, bez kuchyně)

osobní vlastnictví

podnikový

1+kk (1místnost+předsíň+soc.zařízení, kuchyňský kout)

služební

ubytovna

1+1 (1místnost+kuchyň+předsíň+soc.zařízení)

rodinný dům

2+kk (2místnosti, v jedné je kuch.kout+předsíň+soc.zařízení)

u rodičů

2+1 (2místnosti+kuchyň+předsíň+soc.zařízení)

Ostatní:

3+kk

Počet osob trvale hlášených v bytě:

Jiná velikost a dispozice bytu:

Počet osob skutečně žijících v bytě:

Výměra bytu v m2:

3+1

4+kk

4+1

Údaje o společném žadateli:
Jméno, příjmení:
Trvalé bydliště:
Datum, od kdy je partner(ka) žadatele v bytě trvale hlášen(a):
Jméno, příjmení, adresa vlastníka bytu, u kterého je partner(ka) žadatele trvale hlášen(a):
Správce, případně vlastník bytu, ve kterém je partner(ka) žadatele trvale hlášen(a) potvrzuje, že za
období posledních 12 měsíců nedošlo k prodlení s úhradou plateb nájemného a služeb spojených
s užíváním tohoto bytu:
___________________________________
datum, podpis,razítko správce,příp.vlastníka bytu
Dosavadní bytové poměry partnera(ky) žadatele:
Charakter bytu (označte):

Velikost bytu, dispozice (označte):

obecní

družstevní

1+0 (1místnost+předsíň+soc.zařízení, bez kuchyně)

osobní vlastnictví

podnikový

1+kk (1místnost+předsíň+soc.zařízení, kuchyňský kout)

služební

ubytovna

1+1 (1místnost+kuchyň+předsíň+soc.zařízení)

rodinný dům

2+kk (2místnosti, v jedné je kuch.kout+předsíň+soc.zařízení)

u rodičů

2+1 (2místnosti+kuchyň+předsíň+soc.zařízení)

Ostatní:

3+kk

Počet osob trvale hlášených v bytě:

Jiná velikost a dispozice bytu:

Počet osob skutečně žijících v bytě:

Výměra bytu v m2:

3+1

4+kk

4+1

Příslušníci domácnosti, kteří se nastěhují společně se žadatelem do pronajatého bytu:
Příjmení:
Datum narození:
Příjmení:
Datum narození:
Příjmení:
Datum narození:
Příjmení:
Datum narození:

Jméno:
Trv.pobyt:

Vztah k žadateli:

Jméno:
Trv.pobyt:

Vztah k žadateli:

Jméno:
Trv.pobyt:

Vztah k žadateli:

Jméno:
Trv.pobyt:

Vztah k žadateli:

Zaměstnavatel žadatele:

IČ:

Potvrzení výše čistých ročních příjmů žadatele zaměstnavatelem:
Tímto potvrzuji, že čistý roční příjem žadatele činí_________________________________Kč.

V ……….……………. dne ……………….

_________________________________
Podpis a razítko zaměstnavatele

Potvrzení výše čistých ročních příjmů partnera(ky) žadatele:
Tímto potvrzuji, že čistý roční příjem žadatele činí_________________________________Kč.

V ……………………… dne ………………..

_________________________________
Podpis a razítko zaměstnavatele

Poznámka:
U OSVČ, osob ze závislé činnosti, při souběhu závislé činnosti, nebo příjmu z pronájmu a činnosti OSVČ výši
čistého příjmu za rok potvrdí FÚ
Nabízená cena za m2:
Cena za nájem bytu: 83,49 m2:
Odůvodnění žádosti o nájem obecního bytu:

V …………………………………………….. dne ……………………………..

………………………………………………………………
Podpis žadatele

………………………………………………………………
Podpis společného žadatele

Čestně prohlašuji, že
•
•
•
•
•
•

veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé;
nejsem vlastníkem bytu, rodinného domu, obytného domu;
nemám závazky po lhůtě splatnosti vůči obci Sedliště
souhlasím s tím, aby v žádosti uvedené osobní údaje byly uvedeny v neveřejném evidenčním systému
vlastníka obecního bytového fondu
v případě rozvodu manželství (rozchodu druh-družka, partner-partnerka) učiníme do 30-ti dnů písemnou
dohodu o tom, kdo byt bez nároku na jakoukoliv bytovou náhradu opustí
v termínu do 30-ti dnů nahlásím jakékoliv změny uvedených dat v žádosti a v tomto prohlášení

Jsem si vědom, že
•

uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů povede k vyřazení žádosti z evidence žadatelů;

Obec Sedliště informuje podle § 5, odst. 4 a § 11, odst. 1 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, subjekt
osobních údajů o tom, že osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, stav,
trvalé bydliště, výše čistých ročních příjmů, telefon, údaje o zdravotním stavu budou použity pro účely posouzení
žádosti o nájem obecního bytu. Osobní údaje budou zpracovávat pracovníci Obecního úřadu Sedliště a volení
zástupci Obce Sedliště.
Obec Sedliště poučuje podle § 11, odst. 2 z.č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, subjekt osobních údajů, že
poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.
Obec Sedliště informuje podle § 21, zák.č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, subjekt osobních údajů o jeho
právu požádat správce osobních údajů o vysvětlení (Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce
nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel
odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci
osobních údajů. Subjekt údajů má také právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů.)
Prohlašuji, že podle § 5, odst. 2 zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dávám souhlas se zpracováváním
osobních údajů.

V ……………………………………..dne …………………………….

………………………………..……………………
Žadatel

………….………………………………………..
Společný žadatel

