OBEC KYSELKA
Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

Žádost o pronájem bytu
I. Základní údaje o žadateli
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Státní
příslušnost:

Stav:

Rodné číslo:

Titul:

Adresa trvalého bydliště
Ulice, číslo:

Město:

PSČ:

Adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy trvalého bydliště)
Ulice, číslo:

Město:

Telefon:

E-mail:

PSČ:

Zaměstnavatel,
(OSVČ IČ):

II. Základní údaje o manželovi / manželce žadatele
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Státní
příslušnost:

Stav:

Rodné číslo:

Titul:

Adresa trvalého bydliště
Ulice, číslo:

Město:

PSČ:

Zaměstnavatel,
(OSVČ IČ):

III. Základní údaje o osobách, které budou byt obývat (mimo žadatele a jeho
manžela / manželky)
Jméno, příjmení

Rodné číslo

Stav k žadateli

Předpoklad celkového počtu osob, které budou byt užívat:
Počet dospělých:

Počet dětí (do 18 let):

IV. Odůvodnění žádosti:

V. Žadatel má zájem o konkrétní bytovou jednotku

VI. Charakteristika dosavadního (trvalého) bydliště žadatele:
Vztah k žadateli (označte křížkem):

Nájemce bytu □

Podnájemce bytu □

U příbuzných □

Jiné (uveďte)

Na ubytovně □

U rodičů/prarodičů □

Žadatel tímto:
1. výslovně prohlašuje, že on ani jeho manžel/manželka není vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu
nebo nemovitosti určené k bydlení
2. výslovně prohlašuje, že nemá dluhy vůči Obci Kyselka
3. výslovně prohlašuje, že nemá na svůj majetek nařízenu exekuci či výkon rozhodnutí pro peněžitou
pohledávku příslušným soudem či jiným státním orgánem, ani nemá žádný neuhrazený vykonatelný
peněžitý závazek.
4. výslovně souhlasí, aby OÚ Kyselka shromažďoval a zpracovával výše uvedené osobní údaje týkající
se jeho osoby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, a to po dobu neurčitou v souvislosti s touto žádostí o pronájem obecního bytu,
5. výslovně prohlašuje, že veškeré údaje jím uvedené v této žádosti jsou pravdivé,
6. výslovně souhlasí a je srozuměn s tím, že tato žádost není právně závazná, tzn., že OÚ Kyselka
není povinen uzavřít s žadatelem nájemní smlouvu a žadatel není oprávněn domáhat se uzavření
nájemní nebo zajištění uzavření jakékoliv nájemní smlouvy,

Místo:

__________________________________

Datum:

__________________________________

Podpis žadatele:

__________________________

