Příloha č. 1 Žádost o pronájem obecního bytu
„ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU“
ÚDAJE O ŽADATELI:
Jméno:
……………………………………………………………………
Příjmení:

……………………………………………………………………

Datum nar.:

……………………… r.č.………………………………............

Rodinný stav:

……………………………………………..…………………….

E-mail…………………………………….. č. tel./mobilu…………………………….
Adresa trvalého pobytu:
……………………………………………………………………………………………….
Pokud v Kobylí, od kterého data?…………………………………………………………..
Adresa skutečného bydliště (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu):
………………………………………………………………………………………………
Pokud v Kobylí, od kterého data?…………………………………………………………..

Údaje o nezaopatřených dětech, které v případě pronájmu budou užívat byt
s žadatelem : /jméno, příjmení, dat. nar. /
1. …………………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………………...
3……………………………………………………………………………………………...
4……………………………………………………………………………………………...
doložte rodné listy dětí; u dětí starších 15 let potvrzení o tom, že jsou nezaopatřené – např.
potvrzení o studiu, potvrzení úřadu práce…
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Údaje o dalších osobách, které v případě pronájmu budou užívat byt s žadatelem :
/jméno, příjmení, dat. nar., vztah k žadateli/
1. …………………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………………...
3……………………………………………………………………………………………...
4……………………………………………………………………………………………...

Prohlášení žadatele o jeho současných bytových a majetkových poměrech:
a) Jsem vlastníkem, spoluvlastníkem (včetně společného jmění manželů) nebo držitelem
bytu nebo stavby, která je jako celek nebo jen její část určená k bydlení
ANO
NE
___________________________________________________________________________
b) užívám byt, stavbu nebo jejich část na základě věcného břemene nebo jiného
právního důvodu (uveďte jakého)
ANO
NE
___________________________________________________________________________
c) Jsem nájemcem nebo podnájemcem bytu (včetně společného nájmu nebo společného
nájmu bytu manžely) nebo stavby, která je jako celek nebo jen její část určená k bydlení
ANO
NE
Mnou uzavřená smlouva o nájmu nebo podnájmu bytu je:
- na dobu neurčitou
- na dobu určitou a trvá do ……………………........
___________________________________________________________________________
d) Mám bydlení zajištěno jiným způsobem (uveďte jakým)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
___________________________________________________________________________
e) Jsem dlužníkem vůči obci, obcí zřízeným příspěvkovým organizacím:
- nedlužím
- dlužím
Pokud dlužíte, konkretizujte dluhy – tzn. uveďte výši dlužných částek včetně příslušenství,
uveďte, co je předmětem dluhu:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
f) je proti mně vedena exekuce: ANO - NE

g) Jsem zaměstnaný(á):
ANO - NE
__________________________________________________________________________
h) Jsem OSVČ:
ANO - NE
__________________________________________________________________________
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i) Mám jiný zdroj příjmu:

ANO - NE

Pokud ano, uveďte jaký:……………………………………………………………………….
doložte potvrzení od zaměstnavatele či jiný doklad prokazující Váš příjem – např. kopie
daňového přiznání za minulé zdaňovací období, důchodový výměr…

Beru na vědomí, že jsem povinen (povinna):
a) informovat bezodkladně OÚ o jakýchkoliv změnách údajů uvedených v této žádosti, které
nastanou po dni jejího podání;
b) do dvou let od podání žádosti aktualizovat žádost, přičemž nesplnění této povinnosti, má za
následek vyřazení žádosti ze seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu;
c) uvést v žádosti jen pravdivé, úplné a nezkreslené údaje, porušení této povinnosti má za
následek vyřazení žádosti ze seznamu žadatelů o pronájem obecního bytu.
Žadatel poskytuje uvedené údaje s tím, že některé jsou i osobními údaji žadatele, a to za
účelem zařazení žádosti o pronájem obecního bytu do seznamu žádostí o pronájem obecního
bytu a posouzení této žádosti a spolehlivosti žadatele ve vztahu k plnění finančních závazků.
Žadatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich archivací k uvedeným účelům.

V ……………………… dne …………………..
……………………………………………….
podpis žadatele (žadatelky)
K podané žádosti přikládám tyto listiny:
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………

Záznam o přijetí žádosti OÚ:

Přijato dne: …………………………….

………………………………………..
podpis přebírajícího
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