Majetková správa obce Proboštov
Nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov

ŽÁDOST O OBECNÍ BYT K PRONÁJMU
ČÍSLO ŘÍZENÍ: …………………………………
ŽADATEL:
Jméno a příjmení
Datum narození
Rodinný stav
Adresa trvalého bydliště
Jména, příjmení a data narození všech předpokládaných členů domácnosti (kromě žadatele)
Jméno a příjmení

Datum narození

Počet dětí
S ohledem na osobní ochranu údajů dětí (nařízení Evropského parlamentu GDPR – General Data Protektion
Regulation ze dne 27.dubna 2016 (účinnost 25.5. 2018)) vyplňte prosím pouze počet dětí.

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI:
Uveďte číslo bytu, název ulice a číslo orientační
domu, v němž se byt, o který žádáte, nachází.
ZDROJ PŘÍJMŮ:
Uveďte a doložte formou čestného prohlášení
zdroj příjmů, např. prohlášení o zaměstnání a době,
na kterou je dohodnutý pracovní výkon s uvedením
místa výkonu práce, popř. prohlášení o
podnikatelské činnosti též s uvedením místa výkonu
práce, popř. prohlášení o vedení v evidenci uchazečů
o zaměstnání úřadem práce s uvedením období
poskytování podpory v nezaměstnanosti, popř.
prohlášení o poskytování dávek státní sociální
podpory apod.

VÝŠE PŘÍJMŮ:
Zakroužkujte Váš čistý měsíční příjem

SOUČASNÝ ZPŮSOB BYDLENÍ:
Uveďte a doložte čestným prohlášením způsob
současného bydlení, tj. nájemní, podnájemní apod.
včetně uvedení doby určité či neurčité; bydlení u
rodičů či v jiné společné domácnosti aj.

a) do 10 000,- Kč/měsíc
b) od 10 000,- do 15 000,- Kč/měsíc
c) od 15 000,- do 20 000,- Kč/měsíc
d) nad 20 000,- Kč/měsíc

ZDŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:

KONTAKT na žadatele - telefonní číslo:

Datum a místo podpisu

Podpis žadatele

K žádosti dále žadatel doloží mimo uvedené následující přílohy:
Čestné prohlášení žadatele o přihlášení k trvalému pobytu, Přehled vlastnictví, Čestné prohlášení o
bezdlužnosti.

Příloha č. 1 žádosti o obecní byt k pronájmu

Čestné prohlášení o pravdivosti uvedených údajů
Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si
vědom/a toho, že pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho
vyplývajícím právním následkům.

Datum a místo podpisu

Podpis žadatele

