Obec Bečváry, IČ: 00235245
se sídlem Obecní úřad Bečváry
Bečváry 161, 281 43

Žádost o pronájem obecního bytu
Jméno a příjmení žadatele: ……………………..…………….…………………..
Datum narození: ………………………..…………r.č.:…………………………..
Adresa trvalého pobytu:…………………………………………………………...
Zasílací adresa, pokud je jiná než TP:……………………………….………………

Státní občanství: ……………tel.: ......……………e-mail:…………….…………
Trvalý pobyt v obci Bečváry a jejích částích mám od roku:…………………….
Osobní údaje rodinných příslušníků žadatele (osob, které se budou stěhovat do bytu se žadatelem):
Počet: ……..…………….
Jména, příjmení, datum narození a vztah k žadateli:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Z toho dětí svěřených do výchovy do 15-ti let:………..………

1. Občan bydlí:
 u rodičů ve společné domácnosti

 na ubytovně

 u cizích – podnájem

 v jiném pronajatém bytě

nájemní smlouva do dne …........

nájemní smlouva do dne …........

2. Rodinný stav:
 svobodný/á

 rozvedený/á

 ženatý / vdaná

 vdovec / vdova

3. Trvalé bydliště v Bečvárech a části obcí Červený Hrádek, Poďousy, Hatě, Horní Jelčany:
 ano
 ne
4. Pracoviště v Bečvárech a části obcí Červený Hrádek, Poďousy, Hatě, Horní Jelčany:
 ano
 ne
5. Zdroj obživy:
 pravidelná mzda
 MD, RD
 bez stálého příjmu

 sociální dávky
 veden na ÚP

6. Počet všech osob bydlících v dosavadním bytě: ……..
7. Osamělý rodič s dítětem:
 ano

 ne

Důvody podání žádosti:

Přílohy:
 Fotokopie nájemní smlouvy
 Rozhodnutí o rozvodu manželství
Čestné prohlášení
Prohlašuji tímto, že nemám vlastnické, spoluvlastnické nebo obdobné právo k bytu,ani
k bytovému nebo rodinnému domu a nemám nájemní smlouvu na dobu neurčitou k žádnému
bytu, a to ani manžel/ka nebo druh-družka.
Prohlašuji, že jsem já ani nikdo ze spolužadatelů v posledních 5-ti letech neprodal byt (v
osobním vlastnictví, družstevní) nebo dům.
Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souvislosti s vyřizováním této
žádosti a případným uzavřením nájemní smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. v
platném znění.
Veškeré údaje uvedené v žádosti o byt jsou pravdivé, což stvrzuji svým podpisem.

V Bečvárech dne: ……………………
………………………………..
vlastnoruční podpis
_____________________________________________________________________________________________________
Vyplňte prosím čitelně hůlkovým písmem, nebo psacím strojem. Platné odpovědi označte křížkem

Rozhodnutí o zařazení žadatele do seznamu uchazečů o pronájem obecního bytu
Zastupitelstvo obce Bečváry projednalo dne:
 schválit
Odůvodnění:

 neschválit

a rozhodlo:

