ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ BYTU VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM NA ZÁKLADĚ VÝŠE
NÁJEMNÉHO
Dům čp. …………..., ulice .......………………………………………….., byt č. ………………
Výše nabízeného nájemného ……………………… Kč/m2 a měsíc
Žadatel (žadatelé) o byt
JMÉNO,
PŘÍJMENÍ
DATUM
NAROZENÍ
TRVALÉ
BYDLIŠTĚ
KONTAKTNÍ
ADRESA
TELEF. SPOJENÍ

Manžel, manželka
JMÉNO, PŘÍJMENÍ
DATUM NAROZENÍ

Druh, družka
JMÉNO, PŘÍJMENÍ
DATUM NAROZENÍ

Děti v rámci společné domácnosti
POČET
DĚTÍ
DATUM
NAROZENÍ

Potvrzení zaměstnavatele o příjmu žadatele
Průměrný čistý měsíční příjem za poslední 3 měsíce: ………………………………………………………………………………
Pracovní poměr je sjednán na dobu ………………………………………………………………………………………………………….
Ze mzdy jsou – nejsou prováděny srážky na základě výkonu ……………………………………………………………………

Razítko, podpis …………………………………………………………………………………………………………………….

Potvrzení o výši důchodového zabezpečení: ……………………………………………………………………………………………..
Z výplaty jsou – nejsou prováděny srážky na základě výkonu ……………………………………………………………………

Razítko, podpis ……………………………………………………………………………………………………………………

Osoba samostatně výdělečně činná (doložit daňové přiznání za poslední rok)

Potvrzení o výši příspěvku na mateřské či rodičovské dovolené: ……………………………………………………………..
Z výplaty jsou – nejsou prováděny srážky na základě výkonu ……………………………………………………………………

Razítko, podpis ……………………………………………………………………………………………………………………….

Další příjmy bez potvrzení: …………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

stránka 2 (celkem 5)

Potvrzení o bezdlužnosti žadatele
Žadatel:
.......................................................................................................
Na základě prověření údajů v evidenci pohledávek vymáhaných
finančním odborem Městského úřadu Písek, Velké nám. 114, bylo
zjištěno, že výše uvedený žadatel
je

/

není

k dnešnímu dni dlužníkem vůči městu Písek.
....................................................

Na základě prověření údajů v evidenci pohledávek vymáhaných
Domovní a bytovou správou města Písek, Fügnerovo nám. 42, bylo
zjištěno, že výše uvedený žadatel
je

/

není

k dnešnímu dni dlužníkem vůči DBS města Písek.
....................................................

Pokud žadatel bydlí jako nájemce v městském bytu a má uzavřenou nájemní
smlouvu je třeba uvést:
č. bytu:

adresa: ___________________________________

Pokud žadatel bude vybrán ve výběrovém řízení, městský byt, který v současné době užívá,
předá DBS města Písek. Dále se zavazuje tento byt vyklidit se všemi příslušníky své
domácnosti.

stránka 3 (celkem 5)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE

a) nejsem vlastníkem (spoluvlastníkem) jiného bytu či vlastníkem
(spoluvlastníkem) jiné nemovitosti s bytem
b) nebylo se mnou zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení
c) všechny údaje v této žádosti mnou uvedené jsou úplné a odpovídají
skutečnosti a beru na vědomí, že moje žádost bude vyřazena
z výběrového řízení, pokud se prokáže, že jsem uvedl (a) o sobě nebo
členech své domácnosti nepravdivé nebo neúplné údaje.
d) jsem si vědom(a) své povinnosti oznámit písemně změnu výše
uvedených údajů a provést jejich upřesnění.

Město Písek (dále jen „Správce“) činí, v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochraně osobních údajů a ustanovením § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zzoú“), informační povinnost prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů,
které jsou dostupné na webových stránkách města Písek www.mesto-pisek.cz.
Svým podpisem potvrzuji, že mi byly poskytnuty informace o zpracování mých osobních údajů ve smyslu čl. 13
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů a ustanovení § 8 Zzoú,
zveřejněné Správcem způsobem uvedeným ve větě první.

......................................................
datum, podpis

Kontaktní místa – konzultace, spolupráce při vyplnění žádosti:
Kontaktní místo bydlení, Budovcova 207, Písek, PSĆ 397 01
Odbor správy majetku, Velké náměstí 114/3, Písek PSČ 397 01
Domovní a bytová správa města Písku, Fügnerovo náměstí 42, Písek, PSČ 397 01

stránka 4 (celkem 5)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DALŠÍ ZLETILÉ OSOBY, KTERÁ BUDE SDÍLET
S ŽADATELEM SPOLEČNOU DOMÁCNOST

Já, níže podepsaný (á): ……………………………………………………………………………………..,
datum narození………………………………………………………………………………………………..,
trvale bytem .……………………………………………………………………………………………………,
prohlašuji, že nemám ke dni podepsání tohoto prohlášení nevypořádané
závazky vůči Městu Písek a Domovní bytové správě města Písku a nejsem
vlastníkem (spoluvlastníkem) jiného bytu či vlastníkem (spoluvlastníkem) jiné
nemovitosti s bytem.

V…………………………….dne………………………………podpis………………………………………
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