Příloha č. 2 Přihláška do výběrového řízení na nájem bytu ve vlastnictví města Třeboně
PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA NÁJEM BYTU ve vlastnictví města Třeboně

čp.

ulice

číslo bytu

(Výběrové řízení na byt vybudovaný za pomoci státní dotace)
UCHAZEČ

příjmení:

jméno:

roz.:

datum narození:

stav:

st. obč.:
obec

ulice, číslo domu

PSČ

název zaměstnavatele

pracovní zařazení

zaměstnán od data

trvalé bydliště dle OP
současné bydliště
kontaktní telefon
zaměstnání
Telefon
MANŽEL (MANŽELKA), DRUH (DRUŽKA)
příjmení:

jméno:

roz.:

datum narození:

stav:

st. obč.:
obec

ulice, číslo domu

název zaměstnavatele

pracovní zařazení

PSČ

trvalé bydliště dle OP
současné bydliště
kontaktní telefon
zaměstnán od data

zaměstnání
Telefon
PŘÍSLUŠNÍCI DOMÁCNOSTI (KTEŘÍ BUDOU S UCHAZEČEM BYDLET)
příjmení a jméno

datum narození vztah k žadateli

bydliště

Nemovitý majetek uchazeče o byt (v případě uzavřeného manželství obou manželů)
uveďte kolaudované i rozestavěné stavby určené k bydlení, byty vč. družstevních, event. spoluvlastnické podíly
k uvedeným nemovitostem, příp. uveďte prohlášení, že nejste vlastníkem žádné nemovitosti)
__________________________________________________________________________________________
V případě, že je zájemce o byt nájemcem obecního bytu
Čestné prohlášení o uvolnění bytu ve vlastnictví města Třeboně:
__________________________________________________________________________________________
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Charakter obývaného bytu, domu (současné bydliště):
(zatrhněte ):
 žadatelova rodina žije v oddělených domácnostech (údaje vyplní oba a barevně odliší)
městský byt

družstevní byt

byt v osobním vlastnictví

nájemní byt

ubytovna

rodinný domek

počet bytových jednotek v RD: _________ a jejich velikost: _________________
pronájem na dobu určitou do ______________

pronájem na dobu neurčitou

podnájem na dobu určitou do ______________

podnájem na dobu neurčitou

bydlení na základě smlouvy

na základě ústní dohody

Jiná specifikace současného bydlení __________________________
nájemce bytu: _______________________________________________________
majitel domu/bytu: ___________________________________________________

velikost bytu:_____

obytná plocha bytu:____m
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nájemné:____Kč/měsíc

Níže podepsaný zájemce prohlašuje, že ke dni podpisu této přihlášky nemá vůči městu Třeboni neuhrazené
závazky. Dále níže podepsaný zájemce prohlašuje, že ke dni podpisu této přihlášky není na jeho majetek
nařízena exekuce či výkon rozhodnutí pro peněžitou pohledávku příslušným soudem či jiným státním
orgánem, nebylo vůči němu zahájeno insolvenční řízení, ani nemá žádný neuhrazený vykonatelný peněžitý
závazek.
V této souvislosti zájemce o byt souhlasí s tím, že si pravdivost tohoto prohlášení město Třeboň může libovolně
ověřit.
Zájemce o byt souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů a osobních údajů dalších členů společné
domácnosti pro vnitřní potřeby pronajímatele a pro účely informování veřejnosti, vše s ohledem na zákon
č. 106/1999 Sb., v platném znění (o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
v platném znění (o ochraně osobních údajů).
V ______________________________ dne _________________________

_____________________________________________________________________________
vlastnoruční podpis
(v případě uzavřeného manželství podpis obou manželů)

Event. další sdělení:

2

