Žádost o uzavření nájemní smlouvy
k bytu v bytovém fondu Města Hrádek
Žádost je žadatel povinen podat na Městský úřad v Hrádku.
Údaje o žadateli :
Jméno a příjmení : ………………………………………………………………………….
Datum narození : ……………………….………… telefon : ………………………………..
Trvale bytem : ………………….…………………………. od : …..………………………
Doručovací adresa (pokud je stejná s trvalým pobytem, neuvádějte):
…………………………………………………………………………………………………………...
Čistý měsíční příjem : …..……………………..
Povinnou přílohou žádosti je potvrzení o výši čistého příjmu žadatele. Je-li příjem
žadatele složen z několika příjmů, je žadatel povinen doložit všechny dokumenty
dokládající jeho celkový čistý příjem.
Počet osob žijících ve společné domácnosti se žadatelem:
Žadatel trvale bydlí:
u rodičů (adresa):
v podnájmu (adresa):
jiné :
Žadatel má v osobním vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví nemovitou věc určenou
k bydlení: Ano/Ne (nehodící škrtněte)
Žádám o byt velikosti (nehodící škrtněte):

1+1 menší/větší

2+1

Důvody žádosti (žadatel uvede osobní, rodinné, majetkové nebo jiné poměry žadatele mající
vliv na jeho bytovou potřebu):

Celkový počet osob, které budou žít ve společné domácnosti (počet včetně žadatele):
Prohlášení žadatele o bezdlužnosti vůči městu: mám/nemám finanční závazky vůči městu
Hrádek (nehodící se škrtněte)
Žadatel požaduje písemné potvrzení o přijetí žádosti: Ano/Ne (nehodící se škrtněte)
1) Žadatel prohlašuje, že se seznámil se Zásadami hospodaření s bytovým fondem města
Hrádek a je srozuměn s podmínkami pro schválení žádosti a podmínkami pro uzavření nájemní
smlouvy.
2) Podpisem žádosti vyjadřuje žadatel městu Hrádek souhlas se zpracováním svých osobních
údajů zpracovávaných městem Hrádek v rozsahu nebytném pro posouzení bezdlužnosti své
osoby k městu Hrádek, tedy zejména ke zpracování informací o splatných pohledávkách města
Hrádek za osobou žadatele a to v přenesené i samostatné působnosti města Hrádek.
3) Žadatel bere na vědomí, že skutečnosti uvedené v žádosti, které mají vliv na posouzení
žádosti dle Zásad hospodaření s bytovým fondem města Hrádek, je žadatel povinen prokázat
příslušnými listinami.
4) Žadatel čestně prohlašuje, že splňuje podmínky pro přidělení bytu a že veškeré údaje jsou
pravdivé, že nic jsem nezamlčel.
Datum:

Podpis žadatele:

