Obec Říčany

Místo pro podací razítko

nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

Žádost o pronájem obecního bytu
1.

ŽADATEL O PRONÁMEM OBECNÍHO BYTU
Jméno:
Datum narození:

Příjmení:
Stav:
ulice, číslo domu

Roz.
St.obč.:
obec

PSČ

Adresa trvalého pobytu
Současné bydliště
majitel domu (k trv. bydlišti)
nájemce bytu (k trv. bydlišti)
Telefon:
Poštu zasílat na adresu:
2. Spolu s žadatelem o pronájem obecního bytu žádá:

MANŽEL(KA) - JINÁ OSOBA:*
Jméno:
Datum narození:
Telefon:

Příjmení:
Stav:
ulice, číslo domu

Roz.:
St.obč.:
obec

PSČ

Adresa trvalého pobytu
Současné bydliště
majitel domu (k trv. bydlišti)
nájemce bytu (k trv. bydlišti)
3.

OSOBNÍ ÚDAJE OSOB, KTERÉ BUDOU SPOLEČNĚ S ŽADATELEM UŽÍVAT BYT
příjmení a jméno

* Uveďte vztah k žadateli

datum narození

bydliště

vztah k žadateli

4.

TĚHOTENSTVÍ
ano

V domácnosti žadatele:
** zatrhněte Q

ne

**

5.

POPIS CELÉHO BYTU, V NĚMŽ ŽADATEL A OSOBY, SE KTERÝMI SPOLEČNĚ ŽÁDÁ O BYT,
V SOUČASNÉ DOBĚ BYDLÍ
BYTOVÉ PODMÍNKY (zatrhněte Q)
 žadatelé žijí v oddělených domácnostech (údaje vyplní oba a barevně odliší)
 obecní byt

 družstevní byt

 byt v os. vlastnictví

 nájemní byt

 ubytovna

 rodinný domek

počet bytových jednotek v RD: __________________

počet osob současně žijících s žadatelem ve společné domácnosti, které se ale nebudou s žadatelem stěhovat:
__________________

 pronájem na dobu určitou do ____________

 pronájem na dobu neurčitou

 podnájem na dobu určitou do ____________

 podnájem na dobu neurčitou

 bydlení na základě smlouvy

 bydlení na základě ústní dohody

nájemce bytu: ____________________________________________________________________________
majitel domu: ____________________________________________________________________________
velikost bytu: ______m

2

kategorie: _________

2

kuchyň (m ): ___________

podlaží: _____

2

velikost pokojů v m : _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
z toho žadatel užívá: _______________________________________________________________________
 koupelna

 WC

způsob vytápění: __________________________

Žadatel měsíčně hradí za bydlení částku: nájem: __________ služby: ___________ inkaso: ___________
Další údaje: ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6.
PŘÍJEM
žadatel

zaměstnán(a) jako:

manžel(ka) - jiná osoba (ad 2.)

zaměstnán(a) jako:

7. Důvody, které Vás vedou k podání žádosti o pronájem obecního bytu. Podrobně popište:

8.
Velikost:
Jiný požadavek:

POŽADAVEK NA BYT
Kategorie:

Jsem schopen(a) měsíčně platit nájemné + služby (bez inkasa) do výše:
9.

Kč

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že jsem seznámen(a) s podmínkami pro evidenci žádosti o pronájem obecního bytu
a s podmínkami pronájmu bytů v obci Říčany. Jsem si vědom(a) toho, že pokud žádost písemně
neobnovím nejpozději do roku od podání, bude z evidence automaticky vyřazena.
Prohlašuji na svou čest, že nemám žádné závazky (neuhrazené nájemné, vyměřené poplatky, pokuty, plnění ze
smluv apod.) vůči Obci Říčany.
Prohlašuji, že nemám v osobním vlastnictví žádný objekt určený k bydlení (rodinný dům, byt , atd.)
Prohlašuji, že nemám záznam v rejstříku trestů.
Zavazuji se, že jakékoli změny související s údaji uvedenými v tomto formuláři ohlásím nejpozději do 30 dnů ode
dne, kdy ke změně došlo. Jsem si vědom(a) toho, že žádost obsahující nepravdivé nebo neúplné údaje bude
vyřazena z evidence.
V souladu s zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění, uděluji tímto Obci Říčany a jejím orgánům na dobu
neurčitou svůj souhlas k elektronickému či jinému zpracování svých osobních údajů uvedených v žádosti o
pronájem obecního bytu pro účely vedení evidence žadatelů o pronájem obecního bytu v obci Říčany,
vyhodnocení mé žádosti a uzavření nájemní smlouvy. Beru na vědomí, že pokud svůj souhlas odvolám, budu z
evidence žadatelů o pronájem obecního bytu vyřazen(a).
Pro uvedené účely souhlasím s pořízením kopie svého OP.
Podpis žadatele:

……………………………………..

Podpis manžela(ky) - jiné osoby (ad 2.):

……………………………………..

K žádosti předložte FOTOKOPIE následujících dokladů:
• občanský průkaz žadatele a všech osob uvedených v žádosti (mimo nezletilých dětí)
• rodné listy nezletilých dětí uvedených v žádosti
• rozsudek o rozvodu manželství, svěření dětí do péče, stanovení výživného, dohodo o majetkovém
vypořádání rozvedených manželů (pokud je k příslušnému soudu podán návrh v některé z uvedených záležitostí,
doložte návrh s vyznačením podatelny soudu)
• příjem žadatelovy rodiny v souladu s čl. I, odst. 1.8, písm. d) podmínek pro přidělování nájemních bytů
• k adrese trvalého bydliště a současnému bydlišti - nájemní smlouvy, evidenční list (ne starší než 3 měsíce),
popřípadě výpisy z katastru nemovitostí ne starší než 1 měsíc k rodinným domům. Pokud se jedná o byt v
pronájmu či podnájmu - podnájemní nebo nájemní smlouvu a potvrzení pronajimatele o řádném hrazení
nájemného. K ubytovně - smlouva o ubytování a potvrzení, že za ubytování jsou poplatky řádně hrazeny.
• doklad o zaplacení poplatků za komunální odpad (v případě trvalého bydliště mimo obec Říčany)
• těhotenský průkaz
• výpis z rejstříku trestů od obou žadatelů
• čestná prohlášení všech osob, které budou s žadatelem bydlet v nájemním bytu, že souhlasí se zpracováním
osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění
• čestné prohlášení žadatele i osob žijících s ním ve společné domácnosti, že nejsou vlastníkem nebo
spoluvlastníkem nemovitosti, která je určená k trvalému bydlení

