ŽÁDOST
o nájem bytu v majetku
Města Moravské Budějovice
Příjmení, jméno
...…………………………………………………………………………………………………………………
Datum narození:

……………….…………………….

Telefon:

…………………………………………………………

Stav:

……………………………………..

E-mail:

…………………………………………………………

Trvalý pobyt:

Korespondenční adresa:

….….………………………………………………………..

….….…………...………………………….…………………………..

ul.: …………..…………………………………..………..

ul.: ………….....………………….………………………..………..

č.p.: …………………………………………...…………..

č.p.: ………..…………..………………………………...…………..

Charakter doposud užívaného bytu:

Vlastník domu nebo bytu ve kterém žadatel bydlí:
(uveďte jméno a adresu)

a) kategorie: …………………………………………..

…………………………………………………………………………

b) počet místností:…………………………………..

…………………………………………………………………………

c) obytná plocha pokojů celkem:……………
Žadatel a osoby, které se do bytu nastěhují:
Jméno a příjmení

Poměr
k žadateli

Důvod žádosti (v případě potřeby použít samostatný list):

Zaměstnání
(zaměstnavatel)

Čestné prohlášení žadatele:
Žadatel prohlašuje, že není nájemcem bytu v domě ve vlastnictví Města Moravské Budějovice, v Moravských
Budějovicích nevlastní byt, dům, ani jejich část, které by mohl užívat k zajištění svých bytových potřeb.
Žadatel a osoby spolubydlící dále prohlašují, že nemají finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu
Moravské Budějovice, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a úplné a odpovídají skutečnosti.
Žadatel si je vědom skutečnosti, že údaje uvedené v žádosti jsou prověřovány a aktualizovány. K prověření
se dostaví osobně do sídla správce, popřípadě potvrdí žádost elektronicky na adrese mame@mamenet.cz a je
povinnen tak učinit do konce měsíce června běžného roku.

Upozornění žadatele:
Nájemce bytu je povinen přihlásit se k trvalému pobytu v bytě, který je mu pronajat, nejpozději do jednoho měsíce ode
dne vzniku nájmu a tento trvalý pobyt zachovat po celou dobu trvání nájmu.

Souhlas žadatele:
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluji tímto Městu
Moravské Budějovice a organizaci, obchodní společnosti pověřené správou nemovitých věcí ve vlastnictví Města
Moravské Budějovice svůj souhlas k elektronickému či jinému zpracování osobních údajů pro účely přidělování městských
bytů, a to až do doby jejich archivace a skartace.

Prohlašuji a

souhlasím, aby s informacemi o mé situaci byli v rámci rozhodování o přidělování městských bytů seznámeni členové
bytové komise Rady města Moravské Budějovice a členové Rady města Moravské Budějovice.
Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, budu z evidence žadatelů o pronájem bytu vyřazen/a.

Projednáno v bytové komisi dne:
……………………………………………………………………………………………………
Datum a podpis žadatele:

Datum přijetí žádosti a vydání kopie žadateli:

*) Nehodící se škrtněte

Zápis o prověření žádosti:
rok prověření

podpis ověřitele

rok prověření

podpis ověřitele

