ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU
na základě výběrového řízení
(Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou,
(Sp.zn/č.j.: BnJ-OSMM-2021/1905, v platném znění.)

I. Specifikace bytu - NABÍDKA

Bakov nad Jizerou
ulice____________________________________________čp.____________byt č._________________
oznámení vedeno pod Sp.zn.:_________________________________ze dne________________

II. Identifikace žadatele:

Jméno a příjmení žadatele: __________________________________________________________
Rozen-ý/á/:

__________________________________________________________

Datum narození:

_____________________ Telefon: ___________________________

Trvalé bydliště:

__________________________________________________________

Doručovací adresa:

__________________________________________________________

Zaměstnání:
E-mail:

_______________________________________________________
__________________________________________________________
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III. Rodinné poměry:

Osoby, které budou bydlet se žadatelem ve společné domácnosti:

jméno, příjmení

datum narození

vztah k žadateli

1.______________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________________

IV. Důvody bytové potřebnosti:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

V. Nabídka – nájemné:

Podlahovou plochou je součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho
příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu,
podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi a podlahová plocha balkonů,
lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

NABÍZÍM Kč________________za m2 podlahové plochy
(nepočítaje v to úhrady plnění poskytovaná s užíváním bytu)
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VI. Majetkové poměry:
Prohlašuji,
že výše nabízeného nájmu odpovídá mým příjmovým možnostem, což dokládám:
- potvrzením zaměstnavatele o výši příjmů ze závislé činnosti (za posledních 6
měsíců) *)
- daňovým přiznáním (za uplynulý kalendářní rok) *)
- posledním potvrzením o výši důchodu
*)
- jinak prokazuji svou schopnost platit nájem: *)____________________________________
všech zletilých členů mé domácnosti.
*) nehodící se škrtněte
Byl/-a/ jsem seznámen/-a/ s podmínkou uzavření nájemní smlouvy, což je složení
kauce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného, kterou se zavazuji složit na účet
města.

..........................................................................
podpis žadatele /ů/
Informace týkající se výše příjmu budou považovány za důvěrné a nesmí být
zaměstnanci, kteří s nimi přicházejí do styku, žádným způsobem zveřejňovány nad
rozsah rozhodování orgánů města.

VII. Čestné prohlášení:
(část pravidel pro přidělování bytů v majetku města, více na www.bakovnj.cz)
Prohlašuji, že:
a) jsem občanem České republiky, popř. občan Evropské unie, vč. dlouhodobě
pobývajících rezidentů nebo občan jakéhokoliv jiného státu, který je v obci hlášen
k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika
vázána a která byla vyhlášena,
b) jsem zletilý,
c) jsem plně svéprávný a v případě, kdy má svéprávnost byla omezena, podává
nabídku můj opatrovník.
Zájemce musí dále doložit:
a) doklady prokazující jeho zaměstnání, podnikání, popř. pobírání důchodu či jiného
druhu příjmu (např. kapitálové výnosy, dávky státní sociální podpory či příjmy
z pronájmu movitých i nemovitých věcí),
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b) doklad o výši pracovních příjmů všech zletilých členů domácnosti za posledních 6
měsíců, popř. daňové přiznání za poslední ukončené zdaňovací období, popř.
důchodový výměr. K výše uvedeným příjmům je možné doložit jako doplňkové
příjmy rodičovský příspěvek, výživné, výsluhový příspěvek nebo nemocenskou,
c) základní údaje o osobách, jež se společně s ním nastěhují do pronajatého bytu,
d) důvody jeho bytové potřebnosti.
Všechny podané žádosti budou řádně přijaty a projednány. V individuálním
projednání každé žádosti budou poté posouzeny skutečnosti uvedené v Pravidlech
pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou resp. zda tyto
skutečnosti jsou či nejsou překážkou pro přidělení nájemního bytu ve výlučném
vlastnictví obce (Bakova nad Jizerou).

VIII.Prohlášení:

Prohlašuji, že ke dni podání této žádosti jsem schopen hradit své náklady spojené
s budoucím bydlením, pokud mi bude byt ve vlastnictví města Radou města přidělen.

Prohlašuji, že jsem veškeré údaje uvedené v žádosti o pronájem bytu uvedl/-a pravdivě.
Jsem si plně vědom/-a případných následků uvedení nepravdivých údajů.
Souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného
projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech města Bakov nad Jizerou.
Souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech
vyhotovovaných v dané věci městem Bakov nad Jizerou.
Souhlasím, aby tato listina byla vedena na MěÚ Bakov nad Jizerou v evidenci žadatelů o
pronájem bytu.
V ………………………………………………… dne ……………………………….

.........................................................................................................
podpis žadatele (u manželů podpis obou)
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