Příloha č. 3 Dohoda o výměně bytů

Dohoda o výměně bytů
uzavřená mezi

ÚČASTNÍK DOHODY I.

ÚČASTNÍK DOHODY II.

jméno a příjmení, datum narození

jméno a příjmení, datum narození

trvalé bydliště dle OP

trvalé bydliště dle OP

současné bydliště

současné bydliště

kontaktní telefon

kontaktní telefon

vlastník bytu

město Třeboň

Vlastník bytu
ZAMĚSTNÁNÍ

účastník dohody I.
název a adresa zaměstnavatele:

účastník dohody II.
název a adresa zaměstnavatele:

Pracovní zařazení

Pracovní zařazení

OSOBNÍ ÚDAJE OSOB, KTERÉ BUDOU BYT
SPOLEČNĚ UŽÍVAT
příjmení a jméno, datum narození

vztah k žadateli

OSOBNÍ ÚDAJE OSOB, KTERÉ BUDOU BYT
SPOLEČNĚ UŽÍVAT
příjmení a jméno, datum narození

vztah k žadateli

Čl. 1.
Předmětem dohody mezi výše uvedenými účastníky je výměna těchto bytů
SPECIFIKACE BYTU
číslo bytu, adresa

číslo bytu, adresa

velikost, nadz. podlaží

velikost, nadz. podlaží

počet osob v bytě

počet osob v bytě

Čl. 2.
Výše jmenovaní účastníci dohody se zavazují převzít všechny nynější uživatele bytu a všechny podnájemníky
současného bytu do bytu získaného výměnou a provést do 6 měsíců změnu trvalého bydliště všech nynějších
uživatelů bytu na adresu bytu získaného výměnou.

Čl. 3.
Výše uvedení účastníci dohody prohlašují, že k uvedenému bytu neváznou žádné závazky vůči pronajímateli
bytu.
Čl. 4.
Výše uvedení účastníci dohody souhlasí se zrušením nájemní smlouvy na současný byt a s uzavřením nájemní
smlouvy na byt získaný výměnou dle Pravidel pro nájem bytů ve vlastnictví města Třeboně.
V Třeboni dne……………………….

……………………………………………
účastník dohody I.

…………………………………………….
účastník dohody II.

Správnost podpisů ověřena dne:
Ověřující orgán:

VÝMĚNA BYTŮ - POKYNY
1)
2)

3)
4)

Nájemci se mohou dohodnout na výměně bytu se souhlasem pronajímatele, je-li alespoň jeden
z vyměňovaných bytů ve vlastnictví města.
K žádosti o souhlas připojí nájemce městského bytu vyplněný tiskopis Dohoda o výměně bytů (příloha č.
3 Pravidel), který obdrží na majetkovém odboru. Tiskopis je též ke stažení na webových stránkách
města Třeboně www.mesto-trebon.cz
Výměny bytů ve vlastnictví města schvaluje rada města po projednání v bytové komisi.
Nové nájemní smlouvy jsou v případě výměny bytů ve vlastnictví města uzavírány za stejných
podmínek, jako smlouvy původní. Podmínky nové nájemní smlouvy v případě výměny bytu ve vlastnictví
města a bytu ve vlastnictví jiného subjektu stanovuje rada města.

