Žádost o pronájem sociálního bytu v bytovém domě Dukelská 550, Nové Strašecí
Jméno a příjmení žadatele: _________________________________________________________________
Datum narození:
__________________________________________________________________________
Trvalé bydliště: ___________________________________________________________________________
Adresa pro doručování písemností: ___________________________________________________________
Telefon, popř. email: ______________________________________________________________________
Rodinný stav: SVOBODNÁ/Ý – ŽENATÝ/VDANÁ – ROZVEDENÝ – VDOVEC/VDOVA* – jiný.:
________________
Zdravotní stav (stupeň invalidity, ZTP aj.):
______________________________________________________
Současná bytová situace: RODIČE – PŘÍBUZNÍ – NÁJEM – UBYTOVNA – PODNÁJEM – BÝVALÝ MANŽELA/KA*
jiná.: ___________________________________________________________________________________
Velikost obývaného bytu:
__________________________________________________________________
Ve společné domácnosti s žadatelem žijí:
JMÉNO

PŘÍJMENÍ

DATUM
NAROZENÍ

VZTAH K ŽADATELI

TRVALÉ BYDLIŠTĚ

Do sociálního bytu se nastěhuje:
JMÉNO

PŘÍJMENÍ

DATUM
NAROZENÍ

VZTAH K ŽADATELI

TRVALÉ BYDLIŠTĚ

Způsob zabezpečení úhrady nájmu sociálního bytu a služeb spojených s užíváním bytu:
Zdroj příjmů:
ZAMĚSTNÁNÍ – BRIGÁDY – SOCIÁLNÍ DÁVKY – DÁVKY V MATEŘSTVÍ – RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK – DŮCHOD
INVALIDNÍ/STAROBNÍ – OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ* – jiné: ____________________________
Roční příjem ze všech zdrojů za posledních 12 měsíců:____________________________________________

Průměrný měsíční příjem ze všech zdrojů za posledních 12 měsíců: _________________________________
Důvod žádosti o sociální byt města (uveďte podrobněji):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Čestné prohlášení žadatele:
Žadatel prohlašuje, že MÁ – NEMÁ* (k datu podání žádosti) vůči městu Nové Strašecí finanční závazek a
pokud ano, tak MÁ – NEMÁ* uzavřený splátkový kalendář, který PLNÍ – NEPLNÍ*.
Osoby, které s ním budou společně užívat sociální byt, MAJÍ – NEMAJÍ* (k datu podání žádosti) vůči městu
Nové Strašecí finanční závazek a pokud ano, tak MAJÍ – NEMAJÍ* uzavřený splátkový kalendář, který PLNÍ –
NEPLNÍ*.
Žadatel prohlašuje, že MÁ – NEMÁ* jiné finanční prostředky a úspory využitelné na zajištění bydlení.
Žadatel prohlašuje, že JE – NENÍ* vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti určené k bydlení.
Žadatel prohlašuje, že byl seznámen s tím, že do 31. 12. každého kalendářního roku je povinen v případě
zájmu o sociální byt prodloužit (aktualizovat) žádost o sociální byt města Nové Strašecí, včetně doložení
příjmů.
Prohlašuji, že všechny údaje, které jsem uvedl (a) v žádosti, jsou pravdivé. Jsem si vědom, že uvedení
nepravdivých nebo neúplných údajů v této žádosti může mít za následek neplatnost nájemní smlouvy k
bytu uzavřené na základě této žádosti.
Změny v údajích uvedených v žádosti jsem povinen(na) písemně oznámit městu Nové Strašecí, odboru
investic, do 30 dnů od této změny.
Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Žadatel tímto prohlašuje, že UDĚLUJE – NEUDĚLUJE* Městu Nové Strašecí, souhlas se zpracováním svých
osobních údajů, a to ve výše uvedeném rozsahu, za účelem zpracování Žádosti o pronájem sociálního bytu a
jejího dalšího posuzování. Doba zpracování osobních údajů je po dobu platnosti žádosti, případně po dobu
trvání nájemní smlouvy a následně ještě jeden rok od jejího ukončení.
Součástí této žádosti jsou přílohy:
1) Prohlášení o souladu s cílovou skupinou podpory sociálního bydlení v IROP
2) Prohlášení o příjmech a vlastnictví
V Novém Strašecí, dne:

* Nehodící se škrtněte

Podpis žadatele:

