Městský úřad Skalná

Sportovní 9
351 34 Skalná

IČ: 00254231, web: www.skalna.cz, e-mail: pozemky@skalna.cz

Věc: Žádost o pronájem bytu ve vlastnictví města Skalná
Základní údaje o žadateli
jméno: ……………………………………………. příjmení: ………………………. titul: .....................................................
rodné příjmení: ………………………………………………. stav: …………………………………………………………………………..
datum narození .........................................................................................................................................
trvalé bydliště (město, ulice, č. popisné/orientační, PSČ): ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
telefon: …………………………………………………………………… mobil: …………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………@..............................................................
adresa pro písemný styk – kontaktní adresa (město, ulice, č. popisné/orientační, PSČ): ………....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zaměstnavatel: ……………………………………………………. pracovní zařazení: …………………………………………………
(adresa, místo pracoviště nebo podnikání – nutno doložit)

Základní údaje o manželovi/manželce, partnerovi/partnerce žadatele
jméno: ……………………………………………. příjmení: ………………………. titul: .....................................................
rodné příjmení: ………………………………………………. stav: …………………………………………………………………………..
datum narození .........................................................................................................................................
trvalé bydliště (město, ulice, č. popisné/orientační, PSČ): ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zaměstnavatel: ……………………………………………………. pracovní zařazení: …………………………………………………
(adresa, místo pracoviště nebo podnikání – nutno doložit)

Základní údaje o osobách, které budou pronajatý byt obývat (mimo osob uvedených v bodě 1a 2):
jméno: …………………… příjmení: ………………………. dat. narození: …………..…. vztah k žadateli: ………………..
jméno: …………………… příjmení: ………………………. dat. narození: …………..…. vztah k žadateli: ………………..
jméno: …………………… příjmení: ………………………. dat. narození: …………..…. vztah k žadateli: ………………..
jméno: …………………… příjmení: ………………………. dat. narození: …………..…. vztah k žadateli: ………………..
jméno: …………………… příjmení: ………………………. dat. narození: …………..…. vztah k žadateli: ………………..
jméno: …………………… příjmení: ………………………. dat. narození: …………..…. vztah k žadateli: ………………..
předpoklad celkového počtu osob, které budou byt užívat:
a) počet dospělých: ………
b) počet nezaopatřených dětí: ………
pozn.:
nezaopatřené dítě: do skončení povinné školní docházky, a poté, do 26-ti věku jestliže
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání
b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost
pro nemoc nebo úraz
c) nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu je neschopno vykonávat soustavnou
výdělečnou činnost
Údaje o požadovaném bytu:
☐ 1+1
☐ 2+1 a větší
Charakteristika stávajícího bydlení:
• stávající bytové poměry žadatele (označte křížkem)
☐ u rodičů
☐ u příbuzných
☐ soudní výpověď
☐ v podnájmu (nutno doložit)
☐ na ubytovně ☐ jiné: ………………………………………………………………………………….
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• velikost stávajícího bytu
☐ garsoniéra
☐ 1+1

☐ 2+1

☐ 3+1 a větší

Údaje o předešlém nebo stávajícím pronajímateli bytu:
jméno a příjmení (nebo obchodní název, IČ): ……………………………………………………………………………………………
adresa bytu (město, ulice, č. popisné/orientační, PSČ): ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
telefon: …………………………………………………………………… mobil: …………………………………………………………..
e-mail: …………………………………………@..............................................................
adresa pro písemný styk – kontaktní adresa (město, ulice, č. popisné/orientační, PSČ): ………....................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Údaje o pobytu na území města:
• mám ve skalné trvalý pobyt
☐ ANO ☐ NE
• délka pobytu v obci (od 15-ti let věku)
☐ 3 – 5 let
☐ 6 – 10 let
☐ 11 – 19 let ☐ 20 let a více
• nemám ve Skalné trvalý pobyt, ale žiji zde déle než 3 roky:
☐ ANO ☐ NE
o adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………….
o jméno pronajímatele: …………………………………………………………………………………………………
•

•

(adresu a jméno pronajímatele uveďte pouze v případě, že jste odpověděli ANO)

nemám ve skalné trvalý pobyt, ale pracuji zde déle než 3 roky:
☐ ANO ☐ NE
o název firmy zaměstnavatele: …………………………………………………………………………………….
o adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………….
o datum podpisu pracovní smlouvy: ………………………………………………………………………………
(toto uveďte pouze pokud jste odpověděli ANO)

v uplynulých 10-ti letech jsem měl/a ve Skalné trvalý pobyt soustavně déle než 3 roky:
☐ ANO ☐ NE
adresa trvalého pobytu v uplynulých 10-ti letech: ……………………………………………………………………

Prohlášení žadatele
potvrzuji, že proti mé osobě není vedeno žádné soudní či jiné řízení v souvislosti s nájmem bytu a jeho
používáním, nejsem členem žádného bytového družstva a nevlastním žádný byt ani dům.
Zdroj příjmů:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
mzda nebo plat, důchod, příjem podnikatele, jiný příjem např. ze samostatné činnosti apod.

Žadatel/ka tímto výslovně prohlašuje následující:
a) prohlašuji, že jsem byl informován o právech dle §21 z. č. 101/2000 Sb., jakož i o skutečnosti,
že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné
b) beru na vědomí, že pokud se ukáže, že potvrzené údaje v mé žádosti jsou nepravdivé či
neúplné, může být moje žádost bez dalšího vyřazena
c) výslovně souhlasím a jsem srozuměn s tím, že tato žádost není právně závazná, tzn. město
Skalná není povinno uzavřít s uchazečem nájemní smlouvu a uchazeč není oprávněn domáhat
se uzavření jakékoliv nájemní smlouvy
d) výslovně prohlašuji, že jsem si vědom své povinnosti, oznámit městu Skalná každou změnu
která je podstatná pro rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na byt nebo stanovení
podmínky k jejímu uzavření, a to nejpozději do 30-ti dnu ode dne, kdy tato změna nastala
a svoji žádost na pronájem obecního bytu nejméně jedenkrát ročně písemně aktualizovat, vždy
k 30. 9. kalendářního roku
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e) výslovně prohlašuji, že jsme srozuměn se „Zásadami pronájmů bytů ve vlastnictví města
Skalná“
f) já, ani můj/moje manžel/ka pokud jsou společnými žadateli o pronájem bytu, nejsou dlužníky
po splatnosti ve vztahu k městu Skalná a jeho organizacím, a že nejsou evidovány jako dlužníci
po splatnosti ve veřejných registrech dlužníků
g) prohlašuji, že jsem nebyl v posledních 2 letech trestán za přestupek, jehož spáchání by
souviselo s porušováním povinností nájemce či podnájemce
h) výslovně souhlasím a jsem srozuměn s tím, že před podpisem nájemní smlouvy jsem povinen
doložit aktuální potvrzení o výši příjmů za posledních 6 měsíců
Osobní údaje uvedené v této žádosti jsem poskytl(a) dobrovolně a souhlasím, aby byly městem Skalná shromažďovány
a zpracovávány, dokud tento souhlas písemně nevezmu zpět.

Podpisy žadatelů: (popř. razítko)

Ve .................... dne .....................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Přílohy:
- potvrzení od zaměstnavatele o zdroji příjmů žadatele a jeho manžela/ky nebo osoby, která se
bude stěhovat spolu s žadatelem za období posledních 6 měsíců
- potvrzení dokladující nezaopatřenost dítěte (př. potvrzení o studiu, ZTP, ZTP/P, …)
☒ - zaškrtněte příslušná pole

